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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Bosarpasjöns fiskevårdsområde 25 
maj 2019 
 
§1. Mötet öppnas av Lasse Tönning som hälsar alla välkomna. 
 
§2. Dagordningen fastställs. 
 
§3. Till mötesordförande väljs Christer Yrjas och till mötessekreterare väljs Thomas 
Strandberg. Till justeringsmän, tillika rösträknare, väljs Nisse Lejon och Per Svennesson. 
 
§4. Närvarolista skickas runt bland mötesdeltagarna. 
 
§5. Stämman konstaterar att kallelse skett stadgeenligt. 
 
§6. Verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som skett under år 2018 föredras av ordförande 
och Lasse Tönning. Diskussion och information om fisketillsynen och användandet av 
bensinmotorer vid tillsynen.  
 
Markant skillnad på antalet rovfiskar märktes vid notfisket, betydligt fler stora abborrar 
noterades. Gösen ser ut att må bra och den reproducerar sig, Gäddan är svår att få en bild över 
vid notfiske. 
 
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§7. Revisor Christer Holm läser upp revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen godkänns och 
läggs till handlingarna. 
 
§8. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.  
 
§9. Beslutas att kostnadsersättningen skall vara oförändrad 3000 kronor att fördelas inom 
styrelsen. 
 
§10. Uppkommit överskott 2018 balanseras över till 2019. Budgeten fastställs för 2019. 
 
§11. Till styrelseledamöter för en mandatperiod av två år omväljs: Lasse Tönning och 
Thomas Strandberg Styrelsen består efter årsstämman av: Lasse Tönning, Thomas 
Strandberg, Carin Holst, Christer Yrjas, Björn Östberg och Per Svennesson 
 
§12. Till revisor (mandatperiod två år) omväljs Anita Hänninen. Som revisorssuppleanter 
(mandatperiod 1 år) omväljs Elisabeth Josefsson och en plats är vakant. 
 
§13. Eventuellt kan det bli aktuellt med ytterligare ett reduktionsfiske i höst som kommer att 
krävas en del insatser. Förutsättning är att medel kan bevilja till ändamålet (LOVA). 
 
Konstateras att fiskekort inte kommer att säljas till allmänheten under 2019. Om, eller när, det 
blir aktuellt i en framtid ska det ske efter ytterligare ett provfiske.  
 
Siktsdjupsmätningar kan göras av fisketillsyningsmännen och det konstateras att 
algblomningen var förhållandevis, för sjön, kraftig i slutet av sommaren.  
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Mycket pollen tillförs sjön då den omges av sly och stora träd. Det arbete med sjön som pågår 
kommer att fortsätta och det konstateras att det inte finns någon vattendom. Den reglering 
som finns idag tillkom efter att kvarnens verksamhet lades ner. 
 
Anslag om vad som gäller om fisket föreslås sättas upp på några ställen. 

§14. Årsstämman beslutar om följande avgifter för 2019.  

• Medlemsavgift = 200 kr/medlem (inkl. gästkort) 
• Hyrstugekort = 300 kr/vecka 
• Dagkort för karp = 100 kronor per dag 
• Ersättning till fiskekortförsäljare = 20% 
• Ersättning till aktiva fisketillsyningsmän = 1000 kr/år 
• Ersättning till markägare = 0 kr 
• Ersättning till revisor = 200. 

§15. Inga inkomna motioner. 
 
§16. Övriga frågor. Antalet	fångade	fiskar	(gäddor	och	gös)	begränsas	till	tre	per	båt	och	
dag.	Rekommenderar	att	all	rovfisk	återutsätts.	Gädda	över	75	cm	och	gös	under	50	cm	
skall	återutsättas.	Fiskevårdsföreningen	har	en	bra	båt. 
 

§ 17. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad. 

Vid protokollet 

 

Thomas Strandberg 
sekreterare 

 

Justeras: 

 
Christer Yrjas   Nisse Lejon   Per Svennesson. 
 

 


