BOSARPASJÖNS
FISKEVÅRDSOMRÅDE

PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma med Bosarpasjöns fiskevårdsområde den 28
april 2013.
§ 1. Mötet öppnas av Thomas Strandberg, som hälsar alla välkomna
§ 2. Efter önskemål från deltagare gällande inkommen skrivelse till styrelsen
beslutas att skrivelsen skall diskuteras under punkt 7. Därefter fastslås
dagordningen.
§ 3. Till mötesordförande väljes Thomas Strandberg, till mötessekreterare väljes
Eva Holm. Till justeringsmän, tillika rösträknare, väljes Nils Lejon och Gunilla
Wallgrund.
§ 4. Närvarolista skickas runt bland mötesdeltagarna.
§ 5. Stämman konstaterar att kallelsen till stämman skett stadgeenligt.
§ 6. Verksamhetsberättelsen för år 2012 föredrages. På fråga från deltagare
redogör Bengt Nilsson och Lasse Tönning om bakgrund, årets arbete och planering
framåt. Målsättningen med arbetet är att återskapa fiskbeståndet i sjön så att fiske
åter kan ske samt att vattenkvaliteten(minskad algblomning) förbättras. Till
projekten har den under tiden 2010-2013 beviljats en halv miljon kronor i bidrag.
Verksamhetsberättelsen godkännes och läggs till handlingarna.
§ 7. Revisor Christer Holm läser upp revisionsberättelsen. Under denna punkt
framkommer krav från deltagare på modernisering av stadgarna. Det finns en del
äldre formuleringar som bör omarbetas och styrelsen får i uppdrag att till
omarbeta stadgarna.
Diskussion förs även med anledning av inkommen skrivelse till styrelsen gällande
handläggning av förseelse mot försäljning av fiskekort. Revisionsberättelsen
godkännes och läggs till handlingarna.
§ 8. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. Elisabeth Josefsson reserverar
sig mot beslutet.
§ 9. Beslutas att kostnadsersättning skall vara oförändrat 3000 kronor att fördelas
inom styrelsen.
§ 10. Kassören redogör för ekonomin. Uppkommet överskott/underskott
balanseras över till 2013.
§ 11. Till Styrelseledamöter för en mandatperiod av två år omväljes Thomas
Strandberg och Lassa Tönning.

Styrelsen för 2013 består av: Lasse Tönning, Thomas Strandberg, Bengt Nilsson,
Christian Holst, Christer Yrjas, Per Sjunnesson, Bo Persson.
§ 12. Som revisor omväljs Nisse Sandberg för en period av två år. Till
revisorssuppleanter för ett år omväljs Anita Hänninen och Elisabet Josefsson.
§ 13. Se § 7.
14. Bengt Nilsson informerar om aktiviteter under år 2013: siktdjupsmätning,
algmätning, ev fortsatt gäddförsök(uppfödning), vårdfiske och provfiske vår och
höst. Dessa åtgärder ligger sedan till grund för bedömning av när fisket åter kan ske
i ökad omfattning och försäljning av fiskekort till allmänhet.
§ 15. Beslut om avgifter mm.
a. Medlemsavgift 200 kr, inkl. gästkort.
b. Gästkort 0 kr (ingår i medlemsavgiften).
c. Årskort (säljstopp för närvarande).
d. Hyrstugekort en vecka, 300 kr.
e. Dagkort (säljstopp för närvarande).
f. Ersättning till fiskekortförsäljare 20%.
g. Ersättning 1000 kr/fisketillsynsman.
i. Ersättning till markägare 0 kr.
j. Ersättning till revisorer 200 kr/person.
§ 16. Inga motioner har inkommit. I övrigt se § 7.
§ 17. Övriga frågor: Styrelsen informerar i fallet Anders Kristiansson och hänvisar
till stadgarna rörandet kriterier för styrelsemedlemmar.
Justerat protokoll anslås på föreningens anslagstavla.
§18. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.
Vid protokollet
…............................
Eva Holm

…...........................
Thomas Strandberg, ordf.

Justeras:
…................................
Nils Lejon

…...........................
Gunilla Wallgrund

