
Årsmöte Järnsjöns FVOF 25/4-2018 

Plats, Sanda missionshus. 

Deltagare, se bifogad lista. 

 

§1 Mötet öppnades av ordföranden. 

§2 Dagordningen godkändes. 

§3 Val av ordförande för mötet, Per Wahlström. 

§4 Val av sekreterare för mötet, Paul Johansson. 

§5 Till justerare valdes Gunnar Jansson och Hans Björnson. 

§6 Kallelsen godkändes. 

§7 Verksamhetsberättelsen redovisades av ordföranden och 

 godkändes och lades till handlingarna, bilaga 1. 

§8 Kassören Conny Larsson redovisade ekonomin. 

  120450.- i kassan.  En felaktig utbetalning återfördes till 
 kassan så det rätta saldot är 125450.- 

 Ekonomin godkändes och lades till handlingarna. 

§9 Revisionsberättelsen framfördes och godkändes. 

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§11 Val av styrelse. 

 Ordförande, Per Wahlström ,1år. 

 Conny Larsons, Paul Johansson och Thomas Svensson 
 kvarstår till 2019. 



 Gunnar Jansson, Hans Björnson och Kent Renström 
 omvaldes på 1 år, (2019.) 

 Styrelsen gavs i uppdrag att hitta en ersättare till Conny 
 Larsson, som avsagt sig uppdraget som kassör. Kvarsitter 
 till årsmötet 2019. 

§12 Suppleanterna Hans-Olov Nilsson och Jonas Nilsson 
 omvaldes på 1 år (2019) 

  

§13 Valberedningen. 

 Till ny sammankallande för valberedningen valdes
 Per Nyrén. Ersätter avlidne Ulf Kullander. Martin Malm 
 och Hans-Olov Nilsson omvaldes. 

 Mötet höll en tyst minut för Ulf Kullander. 

§14 Till firmatecknare valdes ordföranden och kassören
 att var för sig kunna utföra uppdrag. 

§15 Styrelsens förslag till fredning 2018 av Åsebyälven för 
 kräftfiske, godkändes. Övriga vatten startar fisket 10 
 augusti kl. 17.00 och pågår till 11 augusti kl. 09.00 

 

§16 Arvoden och premier. 

 Ordföranden, kassören och sekreteraren 1000.- 

 Fångstpremie 200.-/mink och 500.-/ vase, under 
 förutsättning att utförandet kan styrkas. 

 

§17 Motioner och övriga frågor. 

 Jonny Olausson föreslog rivning av två bäverdammar i 
 Sandaälven, då dessa hindrar laxen att vandra uppströms. 



 Får rivas från 1/5-31/8, därefter krävs tillstånd av 
 länsstyrelsen. 

 I-fiske diskuterades, digitala fiskekort tycks inte vara 
 någon bra lösning, då detta medför problem för högre 
 summor än 500.- kan swishas. 

 Förslag om att avsätta pengar till vattenanalys i 
 Åsebyälven och bidrag till Nordmarksfiskarna (1500.-) 
 godkändes. 

 Även förbättring för båtisläpp vid Furuvattnet med 
 uppfyllning av grus bifölls. 

 En fråga om fiskerätt framlades. Vid delning av fastighet 
 behålls fiskerätten stamfastigheten. Den avstyckade 
 fastigheten kan söka fiskerätt hos länsstyrelse. 

 

 

§18 Regler och priser, samma som tidigare. (bilaga 2) 

§19 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade 
 mötet. Deltagarna bjöds på förtäring. 

 

 

Vid protokollet dag som ovan, Paul Johansson, sekr. 

 

Justeras: 

 

Gunnar Jansson    Hans Björnson 

   

          


