
Årsstämma Undens Fiskevårdsområde 2016

Protokoll fört vid årsstämman lördagen den 12 mars 2016 i församlingshemmet Sannerud.

Föreningens ordförande Gunnar Bohlin hälsade samtliga välkomna till årsstämman och mötet 
inleds.

§ 1 Röstlängd
Mötesdeltagarna tecknade sig på en deltagarlista. Röstlängden fastställdes. Deltagarlista bifogas 
protokollet, bilaga 1.

§ 2 Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 3 Val av ordförande för årsstämman
Lars Blomster valdes till ordförande för årsstämman.

§ 4 Val av sekreterare för årsstämman
Mats Fransson anmäldes till sekreterare för årsstämman.

§ 5 Val av två justeringsmän för årsstämman
Hein de Kort och Fredrik Håkansson valdes till justerare för årsstämman.

§ 6 Fråga om årsstämmans behöriga utlysande
Kallelsen till årsstämman har varit annonserad i i lokala annonsblad och tidningar, samt till alla som
anmält e-postadress. 
Stämman beslutade att godkänna årsstämmans utlysande.

§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2015
Gunnar Bohlin föredrog verksamhetsberättelsen för år 2015, vilken också godkändes och lades till 
handlingarna.

Göran Hartman anmäler till protokollet att det ligger träd i vägen för turister och andra efter arbetet 
med Fräsebäcken. Göran Hartman hänvisar till den artikel han skrivit om detta. 
Styrelsen lovade att titta närmare på detta och återkomma till Göran Hartman.

§ 8 Ekonomisk redogörelse för 2015
Den ekonomiska berättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse för år 2015
Revisorernas berättelse föredrogs av Patrik Granath. Räkenskaperna är förda i god ordning och 
revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade styrelsen och kassaförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015.



§ 11 Fråga om arvoden för styrelsen
Föreligger förslag från styrelsen om att tidningen Fiskevård utgår som ersättning till ordinarie 
styrelseledamöter, ersättare, revisorer, årsstämmans ordförande och sekreterare samt 
fiskevårdsområdets fisketillsyningsmän. 

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

§ 12 Fråga om kostnadsersättningar
Styrelsens förslag: ordförande tillsammans med kassör eller sekreterare bemyndigas att 
avgöra vilka ersättningar som kan betalas ut.

Årsstämman beslutade enl. styrelsens förslag

§ 13 Fråga om uppkommen vinst/förlust
Årsstämman beslutade att 2015 års resultat överförs i ny räkning.

§ 14 Val av styrelse
I tur att avgå är: Arne Albertsson, Tomas Elofsson, Stefan Eriksson och Arne Olofsson och Bosse 
Olsson. 

Valberedningens förslag: Omval av samtliga.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valda till och med 2016 är: 
Gunnar Bohlin, Christofer Carlander, Göran Jakobsson och Christer Johansson.

§ 15 Val av ersättare
Tomas Johansson, Karl-Ingvar Lindström, och Sören Stenefjord är valda för år 2015. 
Valberedningens förslag: Omval av samtliga.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

§ 16 Val av revisorer
Tidigare valda är: Bo Hagström, Patrik Granath samt Bo Tivell som ersättare.

Valberedningens förslag: Omval av samtliga.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning
Tidigare valda är Lars Löfstrand, Helge Jakobsson och Åke Backlund som sammankallande.

Styrelsens förslag: Omval av samtliga.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

§ 18 Val av ordförande för år 2016
Årsstämman beslutade omval av Gunnar Bohlin.



§ 19 Fiskekort
Styrelsen föreslår att försöksperioden med trollingkort fortsätter under 2016. UFVO arrenderar två 
fiskerätter av Christofer Carlander.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 20 Fiskekort
Nuvarande priser:
Närboendekort (årskort, datum till datum): 1 000 kr
Dagkort: 50 kr.
Veckokort: 150 kr.
Semesterkort, 30 dagar: 300 kr.
Årskort (datum till datum): 500 kr.
SMS dagkort: 70 kr
SMS veckokort: 200 kr

Styrelsen föreslår oförändrade priser för ovan nämnda kort.

Styrelsen föreslår att trollingkortet sänks från 200 kr till 150 kr (00.00-23.59).

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 21 Fiskevårdsavgift 
Fiskevårdsavgift 200 kr per år (datum till datum) vid fiske mer än 300 meter från land och/eller 
utanför eget byalags vatten. Öar räknas i detta avseende som land. 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag!

§ 22 Fiskeregler
Styrelsen föreslår oförändrade regler för fiskerättsägare, arrendatorer och närboendekort.

För allmänt fiskekort föreslår styrelsen att de föregående årens införda ändringar som nu har 
utvärderats ska fortsätta att gälla. (Motor får användas vid fiske med max 2 drag minst 300 meter 
från land. Öar räknas i detta avseende som land.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

§ 23 Kontrollavgift
Undens fiskevårdsförening kan ta ut kontrollavgift för överträdelser av stämman fastställda regler. 
Styrelsens förslag på kontrollavgifter: 500 kr för punkerna 1 och 2 samt 5,6 och 7 nedan. 1000 kr 
för punkterna 3 och 4 nedan.

Allmänt fiskekort
1) Ej tillåtet redskap
2) Fångst av fler rödingar/öringar per dygn
3) Fiske under fiskeförbudstid



Närboendekort
1) Ej tillåtet redskap
2) Körning med motor vid fiske närmare än 300 m från land
3) Fångst av fler rödingar/öringar per dygn
4) Fiske under förbudstid
5) För många nät (mer än 200 meter sammanlagd nätlängd)

Fiskerättsägare och arrendatorer
1) Ej tillåtet redskap
2) Körning med motor vid fiske närmare än 300 m från land
3) Fångst av fler rödingar/öringar per dygn
4) Fiske under förbudstid
5) För många nät (mer än 200 meter sammanlagd nätlängd)
6) Ej betalt fiskevårdsavgift vid fiske utanför eget byalags vatten och/eller mer än 300 meter 

från land.
7) Kräftfiske utanför eget byalags vatten.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 24 Lekrödingförbud
Nuvarande förbud: allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november. 

Styrelsen föreslår att fiskeförbudet blir oförändrat, gäller även kräftfiske.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 25 Kräftfiske
Kräftfiske är endast tillåtet på eget byaqlags vatten. Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare 
och arrendatorer (om arrendet medger kräftfiske).

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 26 Fisketävlingar
Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen fullmakt att arrangera de fisketävlingar som 
styrelsen finner lämpliga. Detta ska gälla både fiske från båt och pimpelfiske på is. Vid 
fisketävlingar ska det vara tillåtet att fiska i hela sjön, även vid trollingtävlingar, det vill säga 
närmare än 300 meter.
Röding och öring får ej fångas vid fisketävlingar.

Vid gäddfiske ska min- och maxmått gälla: endast gäddor mellan 0,5 och 1 meters längd får fångas, 
övriga ska släppas tillbaka i sjön.
Vid trollingtävlingar sponsrar UFVO prisbordet med ett ”trollingkort” utfärdat personligen på 
vinnaren och giltigt i ett år. Kortet gäller enbart för trolling med max 10 beten och endast 300 meter
eller mer från land.
Nästa trollingtävling arrangeras lördag 28 maj 2016. Anmälningsavgiften blir 500 kr per båt.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.



§ 27 Information om avelsfiske
Gunnar Bohlin redogorde för avelsfisket. En förändring som kommer att genomföras är att 
rödingynglen på våren istället för på hösten. Då kan man också klippa fettfenan som visar vilka som
är odlade och inte odlade. På detta sätt kan man följa resultatet av odlingen.

§ 28 Information från Sveriges fiskevattenägareförbund
Gunnar Bohlin informerade om organisationen Sveriges fiskevattenägareförbund. Gunnar ansåg att 
det är viktigt att vara medlem i förbundet. Gunnar Bohlin anser att UFVO även fortsättningsvis ska 
vara medlem och på så sätt stödja organisationen.

§ 29 Övriga frågor
a) Stadgeändringen att ordförande och kassaförvaltare kan teckna föreningens namn var för sig är 
nu uppe för andra årsmötet i följd och kan därmed verkställas. 

Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt ovan.

b) Lars Blomster ställde en fråga om man kan ta upp övriga frågor hur som helst på årsstämman. 
Gunnar Bohlin meddelar att man enligt stadgarna ska ha anmält ärenden minst en vecka innan 
årsmötet.

§ 30 Avslutning
Mötesordförande Lars Blomster tackade styrelsen för ett gott arbete det gångna verksamhetsåret 
samt tackade slutligen samtliga närvarande och förklarade årsstämman avslutad.

Lars Blomster Mats Fransson
Ordförande vid mötet Sekreterare vid mötet

Hein de Korte Fredrik Håkansson
Justerare Justerare



Bilaga 1

Deltagarlista vid Undens fiskevårdsområdes årsstämma 2016-03-12
Christer Johansson Smedsbolet 1:2
Gunnar Bohlin Fagremo 1:2
Arne Olofsson Häggeboda 1:15
Bo Olsson Kopparhult 1:25
Mats Fransson Skrevkärret 1:1
Patrik Granath
Lars Blomster Undenebotten 1:8
Roland Carlsson Sannerud 1:43
Karl-Ingvar Lindström Ramsnäs 2:13
Göran Jacobsson Sannerud 1:42
Conny Andersson
Tord Johansson Skagern 1:46
Mats Klasson Skagern 1:46
Tomas Johansson Igelsta 1:22
Åke Backlund Gullebolet 1:21
Lars Lövstrand Rågstad1:3
Rolf Jacobsson Kungsbacken 1:5
Sören Stenefjord
Erland Tivell
Helge Jacobsson Sannerud 1:5
Milan Zqavec Kungsbacken
Lars Lindström Skaga 1:46
Göran Hartman Skeppshult 1:3
Lennart Lohansson Igelsta 2:2
Gunnar Johansson Igelsta 2:6
Berne Berg Sannerud 1:18
Eje Hansson Baggekärr
Fredrik Håkansson Häggeboda 1:2
Hein de Korte Baggekärr 2
Lennart Haag

Sammanlagt 30 deltagare


