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Rengsjö Fiskevårdsområdesförening – Årsmöte 14/3 2017 

 

§ 1 MÖTES ÖPPNANDE 

Ordförande Peter Karlsson hälsar välkommen till Ringshög och öppnar mötet. 

§ 2 NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD SAMT BESLUT OM RÖSTLÄNGD 

Närvarande 18 st varav 3 fiskerättsägare. Två nya ansikten som tidigare inte varit på RFVOF´s årsmöten närvarade. 

Beslutas att, om så erfordras, sker röstning efter röstlängd. 

§ 3 GODKÄNNANDE AV KALLELSE 

Kallelse har skett genom annonsering på anslagstavlorna i Löten, Västra Höle, Glössbo samt via hemsidan och 

Facebook två veckor innan mötet. Kallelsen godkändes av årsmötet. 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 5 VAL AV MÖTES FUNKTIONÄRER 

Väljs: 

Ordförande – Peter Karlsson. 

Sekreterare – Karl Hagelin. 

Justerare – Hans Lydén & Håkan Lust 

 

§ 6 GENOMGÅNG AV RESULTAT FÖR 2016 

Seth Roos redovisade resultatet för 2016. Ett plusresultat på 34751 kronor redovisades. Försäljningen av fiskekort 

har varit god och trots att vi inte sålde lika mycket fisk till Trönö som tidigare så överträffades budgeten. Således 

finns en kassabehållning på 216 275kr vid årets slut. Resultatet godkändes av årsmötet.  

 

§ 7 STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Rubricerade berättelser föredrogs och godkändes 

 

§ 8 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

Styrelsen beviljas , baserat på ovanstående berättelser (§7) ansvarsfrihet 
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§ 9 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2017 

Seth Roos redovisade styrelsens förslag till kommande verksamhetsårs budget som skall generera ett lite överskott. 

(se bilaga) Tilläggas ska att eventuella större investeringar inte är med i budgeten men årsmötet diskuterade att 

medel finnes i kassan om sådana behöver göras samt att föreningen skall fortsätta med sina löpande investeringar 

med hjälp av bidrag. 

Budgeten godkändes. 

 

§ 10 VAL AV STYRELSE för 2017 

Vald: 

Ordförande – Peter Karlsson 1 år (nyval). 

Sekreterare – Karl Hagelin 1 år (kvarstår). 

Kassör – Seth Roos 2år (nyval). 

Ledamot – Per-Anders Nilsson 2 år (nyval). 

Ledamot -  Anders Olsson 1 år (kvarstår). 

 

§ 11 VAL AV STYRELSESUPPLEANTER 

Väljs: 

Joel Granström 1 år (kvarstår). 

Magnus Frisk 2 år (nyval). 

 

§ 12 VAL AV TVÅ STYCKEN FIRMATECKNARE 

Väljs: 

Peter Karlsson  ( 670408-7573). 

Seth Roos  ( 421221-7774). 

Som har rätten att teckna konto var för sig. 
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§ 13 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT 

Väljs: 

Ordinarie: Yngve Norgren 1 år (kvarstår). 

Ordinarie: Ove Hamrén  2 år (nyval). 

Suppleant: Sven Erik Lundh 1 år (kvarstår). 

 

§ 14 VAL AV VALBEREDNING 

Väljs: 

Carl-Axel Görans 1 år (kvarstår). 

Gunnar Olsson 2 år (kvarstår). 

Karl-Erik Olsson 3 år (nyval). 

Den med kortast kvarvarande mandatperiod, dvs Carl-Axel Görans är sammankallande inför årsmötet 2018. 

 

§ 15 FRAMSTÄLLANDE FRÅN STYRELSEN SAMT INKOMNA MOTIONER 

På uppdrag av styrelsen så framställde Karl Hagelin följande och denna godkändes av årsmötet: 
 

1. Rengsjö FVOF har ett gott rykte runt om i Hälsingland som en förening med bra vatten, roliga arrangemang 

och bra kvalitet på fisken. Vi har ett 10 tal återförsäljare av fiskekort samt att många löser kort i automater 

och via swish. Vi har ökat vår samverkan med närliggande fiskevårdsområden för att underlätta för våra 

besökare. I ett fortsatt led att skapa ett hållbart fiske samt att ge enklare förutsättningar för samtliga som 

administrerar kort, dvs återförsäljare och tillsyningsmän och att kunna lättare synka med våra 

grannområden gör att: 

Styrelsen framställer till årsmötet att kvoten på antalet ädelfiskar per kort och dag är 3 ädelfiskar oavsett korttyp 

från och med 1 januari 2018. 

 
 

§ 16 ERSÄTTNINGAR 2017 

Beslutas att: 

Ersättning till ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter är 1000 :- / år 

Styrelse, revisorer, tillsynsmän samt kortförsäljare erhåller fria årskort( familjekort) 

Tillsynsmän, vid tillsyn, är berättigade till fria dagkort under de olika premiärperioderna. 
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Kortförsäljare Sven-Erik Lundh har rätt till fria dagkort vid premiärer 

Användandet av egen bil i föreningens verksamhet berättigar, om så begärs, till ersättning med 18:50 kr/mil. 

Åke Frisk får 3000:- i ersättning för skötsel/tillsyn av odlingskassarna 

 

§ 17 FRÅGA OM FISKETS VÅRD OCH BEDRIVANDE  

Styrelsen får för kommande verksamhetsperiod, likt föregående period mandat att styra fiske och fiskevård genom 

egen odling, tillköp samt gli- och romutsättning från egen avelsfisk. 

Beslutas att dagens fiskregler gäller även framgent.  

Fiskar som fiskar utan giltigt fiskekort eller på olovligt vatten erlägger avgift med 1+2 dagkort, under premiärperiod 

gäller 1+2 premiärkort. 

Fiskare med otillåten fångst erlägger avgift med motsvarande två dagkort / två premiärkort 

Fiskare med uppfylld fiskekvot får göra tillköp på max 1 dagkort/premiärkort för fortsatt fiske 

Fiskare som deltar i klubbmästerskap skall ha giltigt fiskekort 

Fisketillsynsman har, vid brott mot gällande regler, rätt att enligt § 37 i Fisketillsynslagen samt § 43 

Fiskeförordningen, beslagta fiskeredskapen. 

Ismete är tillåtet efter gädda med agn upp till 12 spön, jämställt med angling, i föreningens vatten där inte ädelfisk 

inplanteras. 

För lag-km tävlingar har styrelsen mandat att tillämpa regeln att endast 1(en) per lag innehar gilltigt årskort inom 

FVO. 

Nätförbud råder i ädelfiskplanterade sjöar. 

Nätfiske sker med max 3 nät och totallängd på  90 meter / fiskekort. 

Förbud mot mäskning i vatten där ädelfisk finns, mäskning jämställs med olovligt fiske och fiskare som ertappas 

erlägger avgift med 1+2 dagkort, under premiärperiod gäller 1+2 premiärkort.  

 

§ 18 HEMSIDAN & FACEBOOK 

Föreningens hemsida är välbesökt. Vi har något färre besökare på hemsidan ca 300 besökare i månande jämfört med 

tidigare, men det kan förklaras genom att vår facebook sida har en stark spridningskraft. Allt mellan 1500 -12 000 

personer ser våra inlägg där.  
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§ 19 TRÖNÖÅÖRINGEN/RENGSJÖÖRING 

Peter Karlsson berättade om det arbete som vi nu börjar skörda frukten av gällande vår egen öring. Hur vi ligger till 

med avel hos bröderna Olsson och att Trönö har rönt stora framgångar med klämning av den fisk som finns i 

dammen hos dem. Trönö skall också bygga ytterligare en damm för detta ändamål. Bra Jobbat! 

 

§ 20 ÖVRIGA FRÅGOR 

- Peter Karlsson informerade om utfall av elfiske i Slottbäcken 

- Föreningen informerade om att inköp av mjärdar skall göras och att intresserade stugägare eller andra 

intresserade skall få ta del av dem för mörtfiske i Ijungen i samband med leken. 

- Pimpel KM kommer att hållas den 2 april 

- Status efterfrågades på den sjölekande harr som sats i Skidtjärn. Dock har inget provfiske genomförts så vi 

vet inte ännu utfallet. Sittande styrelse informerade om att förfrågan är ställd till Länstyrelsen om hjälp för 

detta ändamål. 

- Länsstyrelsen kunde inte bistå med provfiske förra sommaren i Ijungen vilket medför att syftet för att ta 

fram ett noll läge innan utplanteringen av öringen inte längre finns kvar. 

- Skogsstyrelsen har i utbyte mot en aktivitetsdag lovat att röja sly där föreningen önskar. 

- Styrelsen tackades för det gångna verksamhetsåret med en applåd av årsmötets deltagare 

 

§ 21 MÖTESPROTOKOLLETS TILLGÄNGLIGHET 

Mötesprotokollet finns tillgängligt från och med den 1 april via e-post från Karl Hagelin och så snart som möjligt efter 

det via hemsidan 

 

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande avslutande mötet och tackade närvarande för visat intresse. 
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Bilagor till årsmötes protokollet är:  

- Verksamhetsberättelse för 2016 

- Bokslut för 2016 

- Förslag till budget för 2017 

 

 

Peter Karlsson / Ordförande  Karl Hagelin / Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Håkan Lust / Justerare  Hans Lydén / Justerare 


