
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Bosarpasjöns fiskevårdsområde 14 
augusti 2021 

§1. Mötet öppnas av Carin Holst som hälsar alla välkomna. 

§2. Dagordningen fastställs. 

§3. Till mötesordförande väljs Carin Holst och till mötessekreterare väljs Thomas Strandberg. 
Till justeringsmän, tillika rösträknare, väljs Björn Östberg 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 2019 och 2020 föredras av 
Thomas Strandberg. 

Verksamhetsberättelserna godkänns och läggs till handlingarna. 

§7. Revisionsberättelser för 2019 och 2020 läses upp, godkänns och läggs till handlingarna. 

§8. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för år 2019 och 2020.  

§9. Beslutas att kostnadsersättningen skall vara oförändrad 3000 kronor att fördelas inom 
styrelsen. 

§10. Uppkommit överskott 2019 och 2020 balanseras över till 2020 respektive 2021. 
Budgeten fastställs för 2021 med tillägget att provfisket kostar 36 000 kronor. 

§11. Till styrelseledamöter för en mandatperioden 2021 - 2022  omväljs: Lasse Tönning och 
Thomas Strandberg och för mandatperioden 2020-2021 omväljs Carin Holst, Björn Östberg 
och Per Svennesson. Nyval av Esbjörn Möllerström. Hushållningssällskapet Skåne för 
mandatperioden 2021 - 2022. 

Styrelsen består efter årsstämman av: Lasse Tönning, Thomas Strandberg, Carin Holst, Björn 
Östberg, Per Svennesson och Esbjörn Möllerström. 

§12. Till revisor under mandatperiod 2021-2022 omväljs Anita Hänninen och för 
mandatperioden 2020-2021 omväljs Christer Holm.  

Som revisorssuppleanter (mandatperiod 1 år) omväljs Elisabeth Josefsson och en plats är 
vakant. 
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§13. Provfiske i vecka 33, 19-20 augusti 2021. Intresserade som vill hjälpa till kan vända sig 
till Lasse Tönning. 

Konstateras att fiskekort inte kommer att säljas till allmänheten under 2021. Nytt beslut 
gällande fiskekortsförsäljning tas på nästa årsmöte utifrån resultat av provfisket. 

§14. Årsstämman beslutar om följande avgifter för 2021 och 2022.  

• 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; Konstateras att medlemsavgifterna i huvudsak betalas in korrekt, dock 
meddelas inte alla ägarbyten och adressändringar. 

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

Vid protokollet 

Thomas Strandberg 
sekreterare 

Justeras: 

Carin Holst  Per Svennesson   Björn Östberg. 
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