Protokoll nr 1, 2019, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Fyrbodals Kommunalförbund, Uddevalla
2019-02-11 kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

Lars Tysklind, Hans Friberg, Liselotte Fröjd, Elisabeth Jonsson, Göran
Hahne, Tomas Larsson, Bo Gustafsson, Anne Gunnäs, Ronny
Svensson, Anders Arnell, Anders G Högmark, Anna Aldegren, Lars
Ekberg, Maria Lundin, Roland Norlén, Lina Waara samt Krister Olsson,
projektkoordinator

Mötet öppnas

§1
På uppdrag av fd ordf Clas-Åke Sörkvist hälsade Krister Olsson alla
välkomna, och skötte förhandlingarna fram till och med §4, varefter
mötet förklarades öppnat.

Val av justerare

§2
Göran Hahne utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Protokollet från föregående möte den 2018-13-03 var utskickat sedan
tidigare och inga invändningar har framförts.
Beslut

Beslöts
att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Val av ordf för 2019 samt mötesordf
§4
Beslut

Efter diskussion beslöts:
Att även utse en vice ordf för 2019
Att välja Anders G Högmark till ordf för 2019
Att välja Lars Tysklind till vice ordf för 2019

Förslag till dagordning
§5.
Förslag till dagordning godkändes.
Redovisning av ekonomin
§6
a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin fram till 30 nov 2018. Utfallet
följer budgeten på ett rimligt sätt.
Beslut

att godkänna den ekonomiska redovisningen.

Information om motion om bottentrålning samt JA-avtalet angående yrkesfisket
§7
Den uppkomna situationen är viktig för Fiskekommunerna att fortsätta
bevaka och agera. Sammanfattningsvis:
Det finns troligen generellt hos allmänheten en förståelse till att
begränsa bottentrålning i allmänhet och skyddade områden i
synnerhet.
Hans tar reda på vilka som är inbjudna till utbildningarna i maj
månad i Strömstad inom projektet ”Hållbart fiske”.
Viktigt att identifiera personer och organisationer för samtal och
genomgång av nuläget och konsekvenser med de aktuella
förslagen. Särskilt viktigt med fortsatta kontakter med fiskare
samt forskningen inom området.
Beslut

att Krister vidarebefordrar utskottsbetänkandet till
Ledningsgruppen.
att i övrigt agera i frågan så fort tillfälle ges.

Nuläge i försöket att bilda nationellt nätverk för Fiskekommuner
§8
Det kommer ett förslag den 1 mars till frågan att bilda ett
landsomfattande kommunalt nätverk inom fiske och vattenbruk.
Skypekonferens den 11 eller 12 mars.
Beslut

Beslöts
Att Krister, Anne, Anna och Hans har fortsatt förtroende att arbeta
vidare med frågan.

Verksamhetsberättelse 2018
§9
Förslaget till Verksamhetsberättelse för 2018 föredrogs. Enades om ett
mindre förtydligande kring ekonomin.
Beslut

Beslöts
att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse som skickas till
kommunerna för kännedom.

Verksamhetsplan 2019
§10
Förslag till Verksamhetsplan för 2019 föredrogs.
Beslut

Beslöts
att godkänna förslaget till Verksamhetsplan med tillägget att
återkomma med några utvalda områden som verksamheten under
2019 ska fokuseras till.

Rapporter
§11
a/ Krister rapporterade från Leader Bohuskust och gränsbygd. Dels
nuläget med besluten i relation till budget och dels kort genomgång
och med filmvisning av två projekt, ”Fjordtorsk” och slutrapporten av
”Scary Seafood”.
b/ Från yrkesfiskekonferensen där Krister deltog den 31 jan-1 febr
fanns en kort sammanfattning av intryck och inspiration till aktiviteter.
c/ Den 22 januari deltog Krister i en konferens hos Jordbruksverket,
SJV, angående kommande svenska program inom Havs - och
Fiskeriprogrammet för åren 2021 till 2027. Innehållet var att ta fram en
SWOT-analys som ska skickas till Departementet under vecka 9.
d/ Nuläget kring kommunikationsplanen föredrogs.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Nytt från kommunerna
§12
Tanum: Samverka med pågående projektet om att plocka upp
spökgarn. Har haft ett bra samarbete med fiskarna om ny brygga i
Grebbestad.
Strömstad: Det blir en tredje Tjärnödag i oktober.
Stor investering i infrastruktur i hamnen för att ta emot nya färjan som
är eldriven.
Finns förfrågningar om landbaserad fiskodling.

Tjörn: Planeras för en ny Havets Dag på Rönnäng den 25 maj med
nyheter från ifjol med mer av mat som kan köpas samt guidningar.
Inomhuslokal kommer att kunna erbjudas besökarna.
Sotenäs: Mycket positiva signaler från Smögens fiskauktion som nu
har mer att erbjuda och ekonomin allt bättre.
Länsstyrelsen har blivit mer positiva till miljöansökan för investeringen
av Smögen Lax. Besked väntas i mars.
Återvinningscentralen tar nu också hand om förlorade fisknät och
annat användbart skräp från havet.
Göteborg: Kommunen har för avsikt att muddra Fiskebäcks hamn för
yrkesfisket och även andra fartyg som behöver hamnkapacitet.
Fastighetsbolaget HIGAB utreder området Fiskehamnen. Finns ett
uppdrag till BRG att integrera fiskets möjligheter att utveckla turismen
ytterligare.
Orust: Har startat ett krabbprojekt med anknytning till Ellös. Har också
påbörjats ett turismfiske projekt för att ta vara på Havsöringens
möjligheter. Arbetet pågår i ”Mellankommunal kustzonsplanering”.
VGR: Konferensen den 24 till 25 maj på Skaftö om Hållbar blå tillväxt
blev mycket lyckad med många deltagare inklusive från näringslivet.
Övriga frågor
§13
Universum, Göteborg, har tema Västerhavet under 2021 vilket bör
nyttjas.
Fiskets betydelse för turismnäringen bör belysas tydligare och
nätverket Enat Bohuslän är lämpligt forum.
Kommande möten
§14
Kommande möten 2019
Måndagarna
29 april, 10 juni, 9 sept, 14 okt, 25 nov.
Vid minst två tillfällen sker studiebesök i anslutning till dessa möten
som då förlängs till kl 14.00.
Önskemål finns att besöka Tjärnö Marinbiologiska station vid lämpligt
tillfälle.

Mötet avslutas

§15
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare

…………………………………………………………
Anders G Högmark, ordförande

……………………………………………………………
Göran Hahne, justerare

