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Norra Sämsjöns Fiskevårdsområdesförening. 

  

Protokoll fört vid ordinarie 

flyttade fiskestämma, scenen 

Ekåsen 2020-08-20. 

 
Sannerligen ett annorlunda år 2020. Ordinarie fiskestämma som skulle ägt rum den 25 mars 

enligt kallelse beslutades den 15 mars, genom styrelsens telefonmöte, att ställas in och flyttas 

p.g.a. Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut om social distans angående Corona-

virus. (protokoll 2020-03-17). Nytt datum beslutades vid styrelsemöte den 9 juli. Det 

planerades att hållas utomhus den 20 augusti på gamla scenen Ekåsen.  

 

1. Ordförande Clas Larsson hälsar 17 mötesdeltagare välkomna. Väl utspridda och 

under regnskydd genomförs årsstämman utan föredrag och utan förtäring.  

 

2. Till ordförande för mötet väljs Clas Larsson och till sekreterare Monica Thiel. 

 

3. Till rösträknare och justerare av årsmötesprotokollet väljs Karin Karlsson och 

Christer Wramdemark. 

 

4. Närvarande och röstberättigade antecknas på lista. 17 närvarande och 11 

röstberättigade. (bil 1) 

 

5. Dagordningen godkänns.(bil 2) 

 

6. Mötet anser att kallelse skett i stadgeenlig ordning. Numera skickas kallelsen via e-

post till alla utom två medlemmar.  

 

7. Kassören föredrog resultatrapporten. 2019 års rörelseresultat är 67 514: -.  (bil 3).  

Verksamhetsberättelsen presenteras. (bil.4). Revisorernas berättelse läses upp. De 

föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen för 2019.(bil 5) 

 

8. Stämman beslutar ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

9. Diskuteras ersättning till styrelsen. Styrelsen föreslår 15 000: - . Detta fastställs av 

stämman. 

 

10. Beslutas omval 1 år av ordförande Clas Larsson.  

 

11. Beslutas omval på 2 år, 2020-2021,  av Dan Elfving och Carl-Olof Holmström samt 

suppleant Joakim Steivik.  

 

12. Beslutas omval av revisor Lennart Svensson på 2 år, 2020-2021 och suppleant Sofia 

Hjortman 2 år, 2020-2021. 

 

13. Beslutas omval av valberedningen Carl-Otto Hägnerud, Rolf Lundin på 1 år samt 

suppleant Alf Emilsson. 
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14. Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna föredrogs av Ingemar Sämgård. 

Stämman beslutar anta de reviderade stadgarna. Beslutet skall fastställas på 

ytterligare ett årsmöte. (bil. 6.) 

 

15. Frågan om fiskets vård och bedrivande uttrycks i förslag till verksamhetsplan för 

2020. (bil. 7). Beslut om fiskeregler och priser för 2020-2021 togs vid höstmötet 

2019-12-12. Verksamhetsplanen fastställs.  

 

16. Styrelsens förslag till inkomster och utgifter för 2020 faställs. (bil.8) 

 

17. Frågan om utdelning: Stämman beslutar dela ut 33 757: - (vilket är 50% av 2019 års 

rörelseresultat om 67 514: - ) enligt gällande stadgarnas fördelningsordning och 

2019 års fiskerättsförteckning. 

 

18. Övriga frågor: - Pågrund av Corona-epedemin och gällande restriktioner har 

fisketrycket på Sämsjön varit stort och problem med tjuvfiske och kö vid rampen har 

rapporterats.  Behövs skärpta och mer frekventa kontroller av fisket, inte minst 

kvälls och nattetid vid helger. Veckofördelningen bör uppdateras och göras mer 

flexibel. Påpekades behovet av förnyad utbildning av fiskekontrollanter. 

-Beslutas förbättra informationen. Jennie Elofsson får i uppdrag att tillsammans med 

Monica Thiel arbeta fram en hemsida som kan hållas aktuell.  

Information och fiskeregler på olika språk behöver tas fram och skall finnas på 

hemsidan. 

-Frågan om I-fiske åter aktuell. Styrelsen får i uppdrag att undersöka kombinationen 

av platsförsäljning och webbmöjlighet. 

-Diskuterades möjligheten att förbjuda oljeblandade bensinmotorer. 

 

19. Protokollet skall finnas tillgängligt hos ordförande om tre veckor.  

 

20. Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat och hoppas alla får 

vara friska och att vi kan ha årsmöte i vanlig ordning 2020. Det blir inget höstmöte 

2020. Duggregnet ökar och mörkret faller i augustikvällen men det gick ändå att ha 

ett utomhusmöte. 

 

Vid protokollet    

 

…………………………..  …………………………….. 

Monica Thiel, sekreterare  Clas Larsson, ordförande 

 

 

…………………………………  …………………………… 

 

Justeras 

 

 

………………………………  …………………………… 

Karin Carlsson   Christer Wramdemark 


