
Årsstämma med Bäsinge fiskevårdsområdesförening 
 
 
Datum:  2016 04 06 
Plats: Gamla Barnhemmet, Folkärna. 
 
 
 
1. Välkomna. Christer Fahlstad hälsade välkommen till mötet och förklarade     
      stämman öppnad. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare.   Till ordförande för mötet valdes 
      Ove Norman och sekreterare Fredrik Juthman. 
 
3. Val av justeringsmän. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Per Ström och Ulf  
  Bengtsson. 
 
4. Röstlängd. Beslutades att närvarolistan är röstlängd. 
 
5. Kallelse. Stämman godkände att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning. 
 
6. Dagordning. Dagordningen föredrogs och godkändes. 
 
7. Verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 föredrogs 

och godkändes. ( Bilaga 1-3/3 ). 
 
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 
2). 

 
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. 
 
12. Styrelseval. Till styrelseledamöter för en mandattid av 2 år 2016-2018 valdes Christer 

Fahlstad, ordförande, Hans Svensson, Ulf Bengtsson och Anders Flink. Kvarstående på 1 år är 
Fredrik Juhtman, kassör och tillika firmatecknare, Tony Steiner, Per-Olov Magnusson och 
Tommy Holm. 

 
 Suppleanter. Suppleanter kvarstående på 1 år är Lars-Per Eriksson och 
 Bernt Wahlgren, vakant Avesta kommun. 
 
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 Ove Norman med Sven Erik Ivarsson som suppleant. 
16. Motioner. Inga motioner har inlämnats till stämman.  
 
17. Kommande verksamhet och fiskets bedrivande 2017. Stämman beslöt att kommande 

verksamhet och fiskets bedrivande sker enligt bilaga 1-2/2, med tillägget att riktat fiske 
(Bottenmete och vertikaljiggning) mot gös inte är tillåtet under maj och juni (Perioden då gösen 
leker för att säkra fortsatt bra gösförekomst).              

 
18. Avgifter. Avgifter och fiskekortspriser enligt bilaga 1-2/2.  
 
19. Övriga ärenden.  
  
20. Plats för årsmötesprotokoll. Protokoll från fiskestämman finns tillgängligt på föreningens 

hemsida, hos Avesta Turistbyrå samt hos styrelsen. 
 
21. Mötet avslutas. 
 Ordföranden förklarade årsstämman avslutad. 
   
 
  
 Ove Norman, ordförande  Fredrik Juthman, sekreterare 
 
 
 
 Per Ström, justeringsman   Ulf Bengtsson, justeringsman 
 

       
       


