
Årsstämma Undens Fiskevårdsområde 2021

Protokoll fört vid årsstämman lördagen den 21 augusti 2021 i Kunskapens Hus i Laxå.

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
Roger Hammarström 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
Per Karlsson och Göran Ekholm valdes till justerare för årsstämman.

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

§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2020
Gunnar Bohlin föredrog verksamhetsberättelsen för år 2020, vilken också godkändes och lades till
handlingarna.

§ 8 Ekonomisk redogörelse för 2020
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Gunnar Bohlin, vilken också godkändes och lades till
handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse för år 2020
Revisorernas berättelse föredrogs. Räkenskaperna är förda i god ordning och revisorerna föreslår
ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare för det gångna verksamhetsåret. Fråga uppkom om
föreningens höga resultat. Gunnar Bohlin förklarade att det goda resultatet kommer att ”ätas” upp av
kommande kostnader för inplantering av röding.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade styrelsen och kassaförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

§ 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 2020 års resultat överförs i ny räkning.

§ 14 Val av styrelse
I tur att avgå är: Gunnar Bohlin, Christofer Carlander, Göran Jakobsson och Christer Johansson.

Valberedningens förslag är omval av samtliga.

Valda till och med 2021 är Arne Albertsson, Tomas Johansson, Arne Olofsson, Sören Stenefjord och
Björn Eriksson. Arne Albertsson avsäger sig av personliga skäl sitt uppdrag som styrelseledamot.

Valberedningens förslag är att Fredrik Håkansson ersätter Arne Albertsson.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av ersättare för ett år
Tommy Persson, Patrik Birath och Christer Augustsson är valda för ett år.
Valberedningens förslag: Omval av samtliga, samt nyval av Kristofer Larsson.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av revisorer
Tidigare valda är: Bo Hagström, Patrik Granath och Bo Tivell som ersättare.
Valberedningens förslag: Omval av samtliga.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning för ett år
Tidigare valda är Lars Löfstrand, Göran Ekholm och Åke Backlund som sammankallande.

Styrelsens förslag: Omval av samtliga.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 18 Val av ordförande för år 2021
Årsstämman beslutade omval av Gunnar Bohlin.

§ 19 Fiskekortspriser
Styrelsen föreslår oförändrade fiskepriser:
Dygnskort 100 kr
Veckokort 300 kr
Semesterkort 30 dagar 750 kr



Årskort datum till datum 1 000 kr
SMS dygnskort 125 kr
Trollingkort 1 dygn (kl. 00.00 – 23.59) 200 kr
Närboendekort årskort datum till datum 1 000 kr
Närboendekort kan köpas av föreningens ordförande, kassaförvaltare eller sekreterare. Övriga
fiskekort säljs av ifiske.se.

Fiskeguide som har eller arrenderar fiskevatten ansvarar för att medföljande gäster har löst fiskekort
för aktuell dag.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 20 Fiskerättsbevis för fiskerättsägare och arrendatorer.
Nuvarande  avgift är 10 kr per år. Gäller för ett kalenderår och skall förnyas varje år.
Fiskerättsbevisen säljs av ifiske.se.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 21 Rampavgift
Rampavgift för UFVO:s sjösättningsramper vid Breviken och Turistvägen vid Krokön.
Engångsavgift 40 kr och betalas med swish. Årskort 400 kr och säljs av ifiske.

Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 22 Fiskeregler
Styrelsen föreslår oförändrade fiskeregler.
Nuvarande fiskeregler:
Dygnskort, veckokort, semesterkort och årskort gäller för fiske med pimpel, angeldon, kastspö och
flugspö samt rodd med max 2 drag.
Vid fiske 300 meter från land eller mer, öar räknas som land, får man köra med motor (el- eller
bränsledriven) och max 2 drag/beten. Från Hallön och norrut är det ej tillåtet att köra med motor och
drag, detta gäller även Insjön.
Max 2 rödingar, alternativt öringar får fångas per fiskekort och dygn.

Övriga fiskeregler se bilaga 2, 3 och 4.

Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 23 Kontrollavgift
Undens fiskevårdsområdesförening kan ta ut kontrollavgift för överträdelser av stämman fastställda
regler. Styrelsens föreslår oförändrade kontrollavgifter: 1000 SEK för punkterna 1 och 2 samt 5 och
6 nedan. 2000 SEK för punkterna 3 och 4 nedan.

Allmänt fiskekort
1) Ej tillåtet redskap
2) Körning med motor vid fiske närmare än 300 meter från land
3) Fångst av fler än 2 rödingar/öringar per dygn, fångst av röding/öring under 50 cm
4) Fiske under fiskeförbudstid



Närboendekort
1) Ej tillåtet redskap
2) Körning med motor vid fiske närmare än 300 m från land
3) Fångst av fler än 2 rödingar/öringar per dygn, fångst av röding/öring under 50 cm
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 än 2 rödingar/öringar per dygn, fångst av röding/öring under 50 cm
4) Fiske under förbudstid
5) För många nät (mer än 200 meter sammanlagd nätlängd)
6) 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 byalags vatten. Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare och
arrendatorer (om arrendet medger kräftfiske).

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 26 Fisketävlingar
Årsstämman 2020 beslutade: att ge styrelsen fullmakt att arrangera de fisketävlingar som styrelsen
finner lämpliga. Detta gäller 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 från
land. Fler än  2 rödingar eller öringar får ej fångas vid fisketävlingar, min-mått 0,5 meter (samma
regler som vid övrigt fiske).

Vid gäddfisketävlingar ska min- och maxmått gälla: endast gädda med 0,5 och 1,0 meters längd får
fångas, övriga ska släppas tillbaka i sjön.
Vid trollingtävlingar sponsrar UFVO prisbordet med ett trollingkort utfärdat personligen på vinnaren
och är giltigt i ett år. Kortet gäller enbart för trolling med max 10 beten och endast 300 meter eller
mer från land.

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 27 Information från styrelsen
Gunnar Bohlin informerade om ett projekt som innebär att man kontrollerar eventuell förekomst av
tungmetaller i Undens fisk. Provtagningen genomförs med stöd av Länsstyrelsen som bistår UFVO
med själva analysen. UFVO får själva fånga ett 20-tal abborrar till analysen. Ett positivt svar av
analysen, dvs. inga eller låga tungmetallvärden kan ge god PR för fisket i Unden.



§ 28 UFVO:s firmatecknare
Styrelsen föreslår att ordförande och kassaförvaltare kan teckna föreningens namn var för sig.

Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 29 Övriga frågor
Förslag för att underlätta rekrytering till styrelsen uppkom. Att välja in en extra ersättare kommer att
underlätta  rekryteringen till framtida styrelser.

Årsstämman uppdrar åt styrelsen att undersöka detta.

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

Roger Hammarström Mats Fransson
Ordförande vid mötet Sekreterare vid mötet

Per Karlsson Göran Ekholm
Justerare Justerare



Bilaga 1

Deltagarlista vid Undens fiskevårdsområdes årsstämma 2021-08-21
Arne Olofsson Häggeboda 1:15
Göran Jacobsson Granhamn 1:42
Roger Hammarström Skeppshult 1:9
Tomas Johansson Igelstad 1:22
Christofer Carlander Ramsnäs 2:13
Göran Ekholm Skagen 1:14
Mats Fransson Skrevkärret 1:1
Per Karlsson Åsebol 1:8
Fredrik Håkansson Häggeboda 1:2
Christer Augustsson
Gunnar Bohlin Fägremo 1:2
Sören Stenefjord Kultagård 1:1
Christer Johansson Smedsbolet 1:2
Åke Backlund
Bosse Hagström Åsebolet 1:21
Göte Larsson Sannerud 1:106
Tomas Molin
Stefan Eriksson Gullebolet 1:8
Tomas Elofsson Fräckestad 1:13

Sammanlagt 19 deltagare



Bilaga 2.

TROLLINGFISKEKORT UNDEN
Endast två fiskekort är tillgängliga per dygn.
Fiskeregler för trollingkort
Fiskekortet gäller för en fiskefarkost, man får trolla med max tio drag/beten 300 meter eller mer från
land, öar räknas som land.
Trolling är också tillåtet in till land på de vattenområden som är grönmarkerade på bifogad karta.
Kortet gäller även för fiske med pimpel, mete, kastspö och flugspö.
All fångad fisk ska rapporteras via iFiske, även återutsatt fisk.

Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskekort och dygn. Röding och öring under 50 cm
ska släppas tillbaka i sjön.
Allt fiske är förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.
Vid brott mot fiskereglerna kan fisketillsyningsman utfärda en kontrollavgift på 1000 till 2000
kr.

Grönmarkerad strandlinje
anger att trolling är tillåtet
in till land.

Generellt är trolling tillåtet
300 meter eller mer från
land, detta markeras av
röd linje på kartan.



Bilaga 3.

Fiskerättsägare och arrendatorer
Varje fastighet har minst en fiskerätt, om fastigheten ägs av flera personer har alla delägare rätt att
fiska. Sammanlagd maximal nätlängd är 200 meter per fiskerätt även om fastigheten har flera
delägare.
Fiskerättsägare ska vid fiske medföra ett fiskerättsbevis, detta är personligt och kan erhållas från
ifiske.se mot en administrativ avgift på 10 kronor.
Om fastighetens fiskerätt är utarrenderad har endast arrendatorn rätt att fiska. Arrendatorn ska vid
fiske medföra ett fiskerättsbevis från iFiske.se samt kopia på arrendekontraktet.

Vid utskrift av fiskerättsbevis ska fullständig fastighetsbeteckning anges
exempel: Baggekärr 1:65.

Fiskeregler
Handredskap
Pimpel, mete, kastspö och flugspö är tillåtet i hela sjön, även intill land. Angeldon samt rodd med
max 2 drag är också tillåtet i hela sjön.

Rörliga redskap
Nät, långrev, ryssja. Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på gemensamma vatten minst
300 meter från land.  

Kräftfiske
Kräftor får endast fiskas på eget byalags vatten, detta gäller hela sjön.

Märkning
Redskapen ska vara markerade med väl synliga vålar. Vålarna ska vara märkta med namn,
telefonnummer och fastighetsbeteckning. Nät som ligger mer än 300 meter från land ska ha vålar med
flaggor, en flagga närmast land 2 flaggor ute i sjön, samma färg på flaggorna. Flaggorna bör vara
minst 1,5 meter över vattenytan. Redskap som ej är markerade och märkta enligt reglerna tas i beslag
av tillsynsmännen, detta gäller även inom 300 metersgränsen.

Nätfiske
Max 200 meter nät. Två eller flera fiskerättshavare får EJ koppla samman sina nät till mer än 200
meter nätlängd.  Näten får ej vara djupare än 3 meter (10 fot).

Trolling (körning med drag)
Max 10 drag/beten per båt är tillåtet. Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på
gemensamma vatten minst 300 meter från land. Vid fiske ska man vara minst 100 meter från
markerade rörliga redskap.

Begränsningar för röding och öring:
Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskerätt och dygn.  Minimimått för röding och öring
är 50 cm, fiskar under 50 cm ska släppas tillbaka i sjön, får ej föras i land.

Fiskeförbud
Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.  

Vid brott mot fiskereglerna kan fisketillsyningsman utfärda en kontrollavgift på 1000
till 2000 kr.

 



Bilaga 4.

Närboendekort
Närboendekort får köpas av permanent boende som bor inom 2 km fågelvägen från Unden,
pris 1000 kronor per år.
Kontakta föreningens ordförande, kassaförvaltare eller sekreterare för köp av närboendekort.

Fiskeregler
Handredskap
Pimpel, mete, kastspö och flugspö är tillåtet i hela sjön, även intill land.
Angeldon samt rodd med max 2 drag är också tillåtet i hela sjön.

Rörliga redskap
Nät, långrev och ryssja: alltid minst 300 meter från land.

Märkning
Redskapen ska vara markerade med väl synliga vålar. Vålarna ska vara märkta med namn,
telefonnummer och fastighetsbeteckning. Nät ska ha vålar med flaggor, en flagga närmast land 2
flaggor ute i sjön, samma färg på flaggorna. Flaggorna bör vara minst 1,5 meter över vattenytan.
Redskap som ej är markerade och märkta enligt reglerna tas i beslag av tillsynsmännen.

Nätfiske
Max 200 meter nät. Två eller flera kortinnehavare får EJ koppla samman sina nät till mer än 200
meter nätlängd. Näten får ej vara djupare än 3 meter (10 fot).

Trolling (körning med drag)
Max 10 drag/beten per båt är tillåtet. Allt fiske ska ske minst 300 meter från land och minst 100 meter
från markerade rörliga redskap.

Begränsningar för röding och öring:
Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskekort och dygn.
Minimimått för röding och öring är 50 cm, fiskar under 50 cm ska släppas tillbaka i sjön, får ej föras i
land.

Fiskeförbud
Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.

Vid brott mot fiskereglerna kan fisketillsyningsman utfärda en kontrollavgift på 1000
till 2000 kr.


