
  Årsstämma med Bäsinge fvof. 
 
 
Datum: 130425 
Plats: Gamla barnhemmet, Folkärna. 
 
 
1. Välkomna. Ove Norman hälsade välkommen till ett välbesökt möte och förklarade stämman 
 öppnad. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare.   Till ordförande och sekreterare för mötet valdes 
      Jan-Olof Källström och Ove Norman. 
 
3. Val av justeringsmän. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Börje Achrén och Tony  
      Ekholm. 
 
4. Röstlängd. Beslutades att röstlängd upprättas vid behov. Bilaga. 
 
5. Kallelse. Stämman godkände att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning. 
 
6. Dagordning. Dagordningen föredrogs och godkändes. 
 
7. Verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 föredrogs 

och godkändes. ( Bilaga 1/4 och 2/4 ). 
 
8. Revisions- o kassarapport. Kassören redogjorde för kassan och de inkomster och utgifter som 

varit under året. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret delgavs och godkändes. Bilaga.  
 
9. Ansvarsfrihet. Stämman beslöt ge styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för den tid 

revisionen omfattar. 
 

10. Eventuell vinst. Stämman beslöt att eventuell uppkommen vinst skall föras i ny räkning. 
 
11. Ersättningar. Stämman beslöt att ersättningar till styrelsen skall fortgå enligt tidigare beslut 

och  utgöra 10% av gällande basbelopp, gäller även fisketillsyn. 
 
12. Styrelseval. Till styrelseledamöter för en mandattid av 2 år 2013-2014 valdes Tommy Holm, 

Tony Steiner, Fredrik Juhtman, Jan Eriksson (Avesta kommun) samt Per-Olov Magnusson. 
         Kvarstående på 1 år är  Christer Fahlstad, Hans Svensson, Ulf Bengtsson och Tony Ekholm.  
 
 Suppleanter. Suppleanter på 2 år Bernt Wahlgren, vakant Avesta kommun.  
         Kvarstående på 1 år Lars-Per Eriksson. 
 
13.  Val av ordförande. Till ordförande på 1 år valdes Christer Fahlstad. 
 
14. Revisorer. Till revisorer på 1 år valdes Sven-Olov Johansson och Per Westman, suppleant 

Olof Nordlund. 
 
15. Valberedning. Till valberedning valdes Börje Achrén (sammankallande), Sven-Erik Ivarsson 

och Knut Norberg. 



 
16. Motioner. Inga motioner har inlämnats till stämman. 
 
17. Kommande verksamhet och fiskets bedrivande. Stämman beslöt att kommande verksamhet 

och fiskets bedrivande sker enligt bilaga 3/4. Stämman beslöt ändring i fisket gällande gös: 
max 3 gösar per dygn med minimilängd 40 cm o max 70 cm. 

 
18. Avgifter. Avgifter och fiskekortspriser enligt bilaga 4/4.  
 
 
19. Övriga ärenden.  
 1. Fisketävlingen Gäddraget togs upp till diskussion. Mötet beslöt att styrelsen med Gäddragets 

tävlingskommitté för översyn av fiskeregler. 
 
 2. Ny sportfiskeförening – Södra Dalarnas fiskeforum – presenterades av Mikael Taubert. 
 Deras verksamhetsidé kan vara en resurs i fiskevårdsområdet. Kontaktperson: Andréas 

Eriksson tel. 076-4131157. 
 
20.. Plats för årsmötesprotokoll. Protokoll från fiskestämman finns tillgängligt hos Avesta 

Turistbyrån, BFVO:s hemsida samt styrelsen. 
 
22. Mötet avslutas. 
 Ordföranden förklarade årsstämman avslutad. Samtliga bjöds till servering. 
 . 
 
 
  
 Jan-Olof Källström, ordförande   Ove Norman, sekreterare 
 
 
 
 Börje Achrén, justeringsman             Tony Ekholm, justeringsman 
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Verksamhetsberättelse för Bäsinge fiskevårdsområdesförening  

25 april 2013 
 

Styrelsen för Bäsinge fiskevårdsområdesförening får härmed avge följande verksamhets-berättelse 
för år 2012. 
 
STYRELSEN    MANDATPERIOD 
 
Ordf. Christer Fahlstad Brunnbäck  2012-2014 
V.ordf. Tony Steiner  Jugansbo  2011-2013 
Kassör Fredrik Juthman Lund  2011-2013 
Sekreterare Ove Norman  Östanfors  2011-2013 
 Hans Svensson Jäder  2012-2014  
 Ulf Bengtsson Lund  2012-2014  



 Tony Ekholm Bollsjö  2012-2014 
 Per-Olov Magnusson Bergshyttan  2011-2013 
 Jan Morén  Krylbo  2011-2013  
     
SUPPLEANTER 
 
 Lars-Per Eriksson Rudö  2012-2014 
 Bernt Wahlgren Östanfors  2011-2013 
 
REVISORER 
 
Ordinarie Per Westman  Lund  2012-2013 
Ordinarie Sven-Olof Johansson Jäder  2012-2013 
Suppleant Olof Nordlund Nor  2012-2013 
 
VALBEREDNING 
 
Ordinarie Börje Achrén  Bollsjö  2012-2013 
Ordinarie Knut Norberg Spisbo  2012-2013 
Suppleant Sven-Erik Ivarsson Bäsinge  2012-2013 
 
ALLMÄN VERKSAMHET 
 
Vassklippning 
Ingen vassklippning har skett under verksamhetsåret.                          
 
Fiskinplantering 
Ingen öring har satts ut Dalälven på grund av att allt för småväxt öring fanns att tillgå.  
 
Gäddraget 2012 
Till start kom ca 80 lag, vilket var en viss minskning sedan föregående år.               
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BÄSINGE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 
 
Fiskodlingen 
Ingen fiskodling har genomförts under verksamhetsåret. 
  
Fisketillsyn 
Tillsynsmännen har vid ett flertal tillfällen rört sig inom fiskevårdsområdet för att kontrollera att 
fritidsfiskarna har köpt fiskekor                                
 
Anläggande av lekplatser 
Under verksamhetsåret har lekplatser för harr och öring iordningställts vid Isaksboholmen. 
Ansvarig för projektet har Böril Jonsson varit. 
 
 



EKONOMI 
Enligt ekonomisk rapport. 
 
 
Styrelsen vill slutligen tacka för visat förtroende. 
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FISKETS BEDRIVANDE 

• Mete från land med toppknuten lina och pimpelfiske för barn till och med 15 år är gratis. 

• Skolklasser och andra organisationer fiskar under ordnade former gratis efter föranmälan 

till ordförande eller kassör. Dock gäller att ledaren har löst fiskekort. 

• Saxfiske är förbjudet inom området. 

• Inga separata angelkort säljs. 

• Inga tävlingskort för angelfiske får säljas. 

• Max 12 angelställ per fiskande med fiskekort får användas. (Max ett fiskekort per fiskande) 

• Fiskerättsägare får lägga ut nät, dock högst 120 meter nät sammanlagt. Fiskenäten ska 

vara tydligt märkta med fiskerättsägarens namn och fastighetsbeteckning på någon form 

av flöte. Nätfiske får ske inom eget skifteslag och det fiskeområde som skifteslaget tidigare 

tillhörde. 

• Fiskerättsägare får fiska med fritt antal angelställ inom eget skifteslag. 

• Utanför eget skifteslag gäller samma regler som för angelkort. 

• Undantagna vatten från fiske är: Ösjön, Skitjärn och Lilla Halsjön. 

• I utarrenderade vatten gäller ej fiskekort. 

• Max 2 fiskespön per fiskekort och fiskande får användas. 

För fiskerättsägare som fiskar med övriga redskap gäller den gamla fiskeföreningens område. 

• Angling är tillåten mot lösande av årskort i följande vatten: Forssjön till Bäsingen, 

Rudusjön, Kungsgårdssjön, Jädersjön, Lillälven, Olsviken, Sonnboviken, Stora Halsjön, 

Pellbosjön, Torpviken, Bäsingen samt Dalälven. Årskort berättigar till att fiske med en 

mörtstuga i vatten där angelfiske är tillåtet. Mörtstugan ska märkas med 

fiskekortsnummer och namn. Märkningen ska sitta väl synlig ovan is. 

• Allt fiske uppströms Åsbobron är förbjudet eftersom fisken där ska fredas. 

• Gös får fiskas i storleken 40 - 70 cm längd. Max 3 gösar per dygn får tas upp. 

Minimilängden för öring är 40 cm och 35 cm för harr.  

 

KOMMANDE VERKSAMHET 

• Aktualisera informationen till fiskekortsköpare och distribuera till fiskekortssäljare. 

• Aktualisera informationen på föreningens hemsida. 



• Ansvara för skötsel av fiskekläckningsstationen vid Brillingen. I åtagandet ingår även 

kostnader för el. 

• Fortsatt marknadsföring av fiskevårsområdet med tillhörande fiskekortsförsäljning. 

• Bedriva vassklippning i begränsad omfattning. 

• Fortsätta inplantering av öring i Dalälven. 

• Följa upp inplanteringen av öring avseende öringens hälsa, storlek mm.. 

• Fortsätta arbetet med att få fiskegäster att parkera rätt. 

• Fortsätta marknadsföringen av hyrbåtar. 
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FÖRSLAG TILL ERSÄTTNINGAR 
 
Ersättningar till styrelse och revisorer  Max 10% av basbeloppet 
Fisketillsynsmän   100 kr/insats, max 1000 kr/år 
 
 
 
FÖRSLAG TILLAVGIFTER OCH FISKEKORTSPRISER 
 
Fiskerättsbevis   0 kr 
Familjekort för fiskerättsägare  0 kr 
 
Årskort    200 kr 
Veckokort    100 kr 
 
Fisketävling    10 kr/deltagare, minst 100 kr 
Fisketävling med metspö, toppknuten lina   2 kr/deltagare, minst 100 kr 
Fisketävling, pimpelspö     2 kr/deltagare, minst 100 kr 
 
Båthyra    10 kr/timme, 50 kr/dygn  
  
 
 

 


