Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Bosarpasjöns fiskevårdsområde 7
maj 2022. Organisationssnummer: 680260-8618
§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 Bengt Nilsson och Björn Östberg.
§4. Närvarolista skickas runt bland mötesdeltagarna.
§5. Stämman konstaterar att kallelse skett stadgeenligt.
§6. Klara Vatten redogör för utförandet och resultatet av provfisket under 2021. Antalet större
fiskar har ökat och det ser bra ut för sjön. Rapporten finns att läsa i sin helhet på hemsidan.
§7. Verksamhetsberättelsen och de aktiviteter som skett under år 2021 föredras av Thomas
Strandberg.
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.
§8. Revisionsberättelsen för 2021 godkänns och läggs till handlingarna.
§9. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.
§9. Beslutas att kostnadsersättningen skall vara oförändrad 3000 kronor att fördelas inom
styrelsen.
§11. Resultatet för 2021 balanseras över till 2022. Budgeten fastställs för 2022.
§12. Till styrelseledamöter för en mandatperiod 2022-2023 omväljs Carin Holst, Björn
Östberg och Per Svennesson.
Styrelsen består efter årsstämman av: Lasse Tönning, Thomas Strandberg, Carin Holst, Björn
Östberg, Per Svennesson och Esbjörn Möllerström.
§13. Till revisor under mandatperioden 2022-2023 omväljs Christer Holm. En plats är vakant
och årsstämman ger styrelsen i uppdrag att besluta i frågan.
Som revisorssuppleant (mandatperiod 1 år) omväljs Elisabeth Josefsson och en plats är
vakant.
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Beslutas om försäljning av fiskekort till allmänheten, 50 fiskekort i form av ”Catch and
Release” under juni-september säljs av Lasse Tönning.
§14. Årsstämman beslutar om följande avgifter för 2022.
•

Medlemsavgift = 200 kr/medlem (inkl. gästkort)

•

Hyrstugekort = 400 kr/vecka

•

Dagskort = 200 kronor/dag

•

Dagkort för karp = 200 kronor per dag

•

Ersättning till fiskekortsförsäljare = 20%

•

Ersättning till aktiva fisketillsyningsmän = 1000 kr/år

•

Ersättning till markägare = 0 kr

•

Ersättning till revisor = 200 kr

§15. Inga inkomna motioner.
§16. Övriga frågor; Konstateras att medlemsavgifterna i huvudsak betalas in korrekt, dock
meddelar inte alla ägarbyten och adressändringar. Årsstämmans synpunkter angående mink
tar styrelsen med sig till kommande möte.
Informeras om att båtar ska vara märkta med fastighetsbeteckning.
§ 17. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.
Vid protokollet

Thomas Strandberg
sekreterare

Justeras:
Carin Holst

Bengt Nilsson

Björn Östberg
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