
Protokoll fört vid årsmötet Järnsjöns fvof 2017-04-20 

Plats: Sandaholms missionshus. 

Deltagare: se bifogad lista nr. 1 

§1 Mötet öppnades av ordföranden Per Wahlström. 

§2 Dagordningen godkändes. 

§3 Per Wahlström valdes till ordförande för mötet. 

§4 Paul Johansson valdes till sekreterare för mötet. 

§5 Till att justera protokollet valdes Gunnar Jansson 

 och Hans Björnson. 

§6 Kallelsen godkändes. 

§7 Ordföranden redovisade verksamhetsberättelsen, 

 med bland annat att vasar hade utsatts i 

 Svensbysjön och på flera andra ställen. Tillverkning 

 av balkar för förstärkning av Tvängsdammen har 

 utförts, och kommer att sättas på plats under 

 sommaren. 

§8 Conny Larsson redovisade ekonomin, se bilaga nr.2 

 Godkändes och lades till handlingarna. 

§9 Revisionsberättelsen kunde inte redovisas, på 

 grund av att Lars Broms, som för övrigt hade avsagt 

 sig uppdraget, befann sig  utomlands. Varför inte 

 Sigurd Lobbman eller någon av suppleanterna 

 kontaktats framgick inte.  



§10 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för det 

 gångna  året. 

§11 Val av styrelse: 

 Ordförande, Per Wahlström, 1 år. 

 Conny Larsson, Paul Johansson och Thomas 

 Svensson valdes på 2 år (2019) 

 Gunnar Jansson, Hans Björnson och Kent Renström 

 kvar står till 2018. 

 Suppleanterna Hans-Olov Nilsson och Jonas Nilsson 

 omvaldes på 1 år. 

 

§12 Då revisor Lars Broms avsagt sig uppdraget, 

 föreslogs Anders Karnlöv. Sigurd Lobbman 

 omvaldes. Suppleanterna, Jonny Olausson  och 

 Karl-Erik Nilsson omvaldes. 

§13 Omval av valberedningen, Ulf Kullander, Martin 

 Malm och Hans-Olov Nilsson. 

§14 Till firmatecknare valdes Per Wahlström och Conny 

 Larsson, att var för sig kunna utföra detta. 

 

 

 



§15 Fredande av Åsebyälvens kräftfiske förlängdes 

 ytterligare ett år.(2018) 

 I övriga vatten kommer kräftfisket att starta 

 fredagen 11/8 kl. 17.00 till lördagen 12/8 kl 09.00. 

 I Åsebyälven kommer provfiskning att utföras av 

 Thomas Jansson, för att kontrollera kräftbeståndet. 

§16 Arvoden och ersättningar kvarstår. 

 1000.- till ordföranden, kassören och sekreteraren. 

 200.- / mink. En höjning till 500.-/ vase  

 gjordes,  under förutsättning att utförandet kan 

 styrkas. 

 

§17 En minskning av vandringlaxyngel i Sandaälven 

 kunde konstateras. Orsaken till detta kan vara 

 otillåten fiskemetod i Järnsjön förekom 2016. 

 Företrädesvis utlänska fiskebåtar som brutit från 

 fiskereglerna med antal fiskar( både storlek,60cm 

 och antal). Antal fiskespön (4/båt). 

 Ytterligare försök att tillsätta kontrollant 

 kommer att undersökas. 

 Åtgärder som öppnande av bäverdammar kommer 

 att genomföras, för att underlätta för fiskvandring. 

 

 



 Ordföranden framlade framtida åtgärder för 

 Furuvattsdammen. Dammens ägare, Per Hagström, 

 väntar på slutligt besked från länsstyrelsen om 

 dammens vara eller icke vara. Om dammen måste 

 rivas, kommer föreningen ges möjlighet att fylla 

 grus, göra en så kallad forsnacke. Styrelsen kommer 

 att undersöka möjligheten att kunna forsla material 

 till platsen. 

  

 Mötet godkände ett bidrag på 1500.- till 

 Nordmarksfiskarna. 

§18 En höjning av dagkort, från 40.- till 50.- och en 

 höjning av veckokort från 140.- till 150.- 

 godkändes. Övriga priser oförändrade. Att reglerna 

 följs, (max 4 spön/båt) kommer inkommande båtar 

 att kontrolleras.  Anslag om detta kommer att 

 sättas upp på anslagstavlan vid båtnedsläppet 

 Järnsjön. 

§19 Mötet avslutades, ordföranden tackade för visat 

 intresse och deltagarna bjöds på förtäring. 

 Vid protokollet, dag som ovan ,Paul Johansson 

   Justeras: 

 

Gunnar Jansson     Hans Björnso 


