
Årsstämma med Bäsinge fvof 

 

Datum: 2014-04-10 

Plats: Gamla barnhemmet, Folkärna 

1. Stämmans öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna till årsstämman 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman  

Beslut: 

Till ordförande för mötet väljs Jan-Olof Källström, till sekreterare för mötet väljs Jan 

Ericsson  

 

3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.  

Beslut: 

Som justeringsmän samt rösträknare väljs Ove Norman och Jörgen Strömkvist 

 

4. Upprättande av röstlängd  

Beslut: 

Vid behov av omröstning nyttjas närvarolistan som röstlängd. 

 

5. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning.  

Kallelsen var införd i Annonsbladet och i  rätt tid. 

Beslut: 

Kallelsen är utskickad i behörig ordning 

 

6. Fastställande av dagordning  

Beslut: 

Utdelad dagordning fastställdes med tillägg under Övriga frågor ”Ansvar för bristfälligt 

räcke Norsbro” 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Sedan förra årsmötet har styrelsen träffats vid tre tillfällen. Ang statistikredovisning för 

fiskeodlingen: Det redovisas vilka mängder fisk som sätts i och detta skickas till 

Fiskeristyrelsen.  

Beslut: 

Verksamhetsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna 

 

8. Revisorernas berättelse  

Fredrik Juthman redovisar balansräkningen för årsstämman.  

Beslut: 

Revisorsberättelsen godkännes och läggs till handlingarna 

 



9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet 

 

10. Fråga om användandet av uppkommen vinst. 

Beslut: Vinst från föregående år förs till innevarande år 

 

11. Ersättningar. 

Beslut: Ersättningar såsom tidigare år att fritt disponeras inom styrelsen 

 

12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter för en mandattid av två år 

Beslut: 

Årsmötet beslutar att välja 

- Christer Fahlstad omval i två år 

- Hans Svensson omval i två år 

- Ulf Bengtsson omval i två år 

- Anders Flink nyval i två år 

- Lars Per Eriksson suppleant i två år 

 

13. Val av ordförande för en mandattid av ett år 

Beslut: 

Christer Fahlstad väljs som ordförande för ett år 

 

14. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 

Beslut: 

Till revisorer väljs Per Westman och Sven-Olof Johansson 

Till suppleant väljs Olof Nordlund  

 

15. Val av valberedning 

Beslut: 

Till valberedning väljs  

- Knut Norberg, omval 

- Sven-Erik Ivarsson, nyval 

- Ove Norman, suppleant 

 

16. Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner finns inkomna 

 

17. Fastställande av plan för fiskevårdande åtgärder och övrig verksamhet samt beslut om fiskets 

bedrivande under kommande verksamhetsår 

 

”Aktualisera info på föreningens hemsida” har tillkommit till planen. För att hitta hemsidan 

sök efter: Bäsinge fiskevårdsområde.  Det finns 300.000 kr innestående (hos Vattenfall) för 

att plantera in fisk men det är mycket svårt att få tag i utsättningsfisk. 

Beslut: 

Planen godkännes och läggs till handlingarna 



 

18. Fastställande av avgifter för fiskekort 

Beslut: 

Föregående års priser fastställes att gälla även detta år 

 

19. Övriga ärenden 

- Norsbro. Den gamla bron har ett dåligt räcke men ingen vill ta ansvar för räcket. Det är 

svårt att få fram någon ägare till bron. Fvof kan bistå med virke om det går att få fram 

någon som står för arbetet  

Beslut: 

Lämnar till styrelsen att hantera frågan 

- Det kommer att vara mycket på gång när markarbeten startar vid Forssjön. Det är viktigt 

att bevaka vad som händer om strandskyddet tas bort. 

- Börje Achren anmäler intresse av att köpa ”Vassmaskinen” om föreningen vill avyttra 

den. 

 

20. Meddelande av plats där protokollet från fiskestämman hålls tillgänglig för medlemmarnas 

granskning 

Beslut: 

Protokollet skall finnas på turistbyrån, på föreningens hemsida, hos styrelsen 

 

21. Stämman avslutas 

Beslut: 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerande    Justerande 

 

 

 

Ove Norman    Jörgen Strömqvist 


