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Bosjöns Fiskevårdsområdesförening Bildat 1984-02-17 

 

Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma den 18 februari 2020 

 

Mötets öppnande. 
 

1. Gunnar Gustavsson valdes till ordförande för stämman. 
 

2. Åke Gustavsson och Sture Magnusson valdes till justeringsmän. Rösträknare utses vid behov. 
 

3. Kjell Johansson valdes till sekreterare för stämman. 
 

4. Anteckning av närvaro och beslut om röstlängd. 
a) 15 personer var närvarande. 

Carl-Eric Andersson Claes Berg Fredrik Bergqvist Björn Claesson Göran Dannebro 
Göran Fyhr Hans-Göran Gunnarsson Gunnar Gustavsson Åke Gustavsson Kjell Johansson 
Per-Erik Johansson Göran Magnusson Sture Magnusson  Ingemar Olausson Håkan Persson 

b) 10 av de närvarande var fiskerättsägare/ombud. 
c) Beslut om röstlängd tas vid behov.  
 

5. Dagordningen godkändes. 
   

6. Kallelsen till stämman hade skett stadgeenligt – annonsen var införd i BT den 26 januari och 
kallelse har skickats till ”större fiskerättsinnehavare”. 

 

7. Årsberättelser. 
a) Gunnar läste upp styrelsens berättelse som lades till handlingarna. Den 24 juli satte vi ut ål; 

0,4 kg i Grunnasjö, 0,4 kg i Gärdessjön och 0,2 kg i Hästaspängen. 
b) Kassarapporten redovisades. Vi hade 75 323 kronor vid årsskiftet. 
c) Revisorernas berättelse lästes upp. 

 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  
 

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 
a) Ordförande, kassör och sekreterare    500 kr/år 
b) Ordinarie ledamöter     200 kr/år 
c) Revisorer      200 kr/år 
d) Kallade och närvarande vid styrelsemöte (inte årsmötet)   100 kr/person och möte. 
e) Hemsidesansvarig     500 kr/år 
f) Fisketillsyningsman     500 kr/år + årskort 
g) Båttillsyn i Bosjön   1000 kr/år 
h) Båttillsyn i Västersjön   1000 kr/år 

 

10. Val av styrelseordförande, två styrelseledamöter och tre suppleanter.  

▪ Ordförande  Gunnar Gustavsson 1 år (omval) 

▪ Sekreterare (B)  Kjell Johansson 2 år (omval)   

▪ Kassör (C)  Göran Fyhr  2 år (omval)   

▪ Suppleant (B)  Anders Hägerström 1 år (nyval)   

▪ Suppleant (C)  Glenn Persson 2 år (omval) 

▪ Suppleant (D)  Carl-Erik Andersson 2 år (omval)   
 

11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 

▪ Revisor  Åke Gustavsson 1 år (omval) 

▪ Revisor  Göran Dannebro 1 år (omval) 

▪ Suppleant  Claes Berg  1 år (omval) 

▪ Suppleant  Anders Olsson 1 år (omval) 
 

12. Valberedning: Åke Gustavsson (sammankallande), Göran Fyhr och Tommy Fyhr.  
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13. a) Framställningar från styrelsen. 

▪ Ingen utskiftning av medel till medlemmarna.  - bifölls 

▪ Fortsatt medlemskap i Södra Älvsborgs Fiskevattenägareförbund. - bifölls 

▪ Fiskevårdsområdesföreningen betalar fisketillsynsmännens försäkring. - bifölls 

▪ Förlänga avtalet med kommunen - kommunfiskekortet 2021-2023. - bifölls 
 
      b) Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 
 

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande under kommande verksamhetsperiod samt villkor för 
upplåtelse. 
 

a) Fiskutsättningar 

▪ Inga utsättningar i år. Vi avvaktar ytterligare resultat från provfiske.  
 

b) Beslut som gäller fisket i hela fiskevårdsområdet  

▪ Minimimått på ål 70 cm.  

▪ Minimimått på gös 50 cm. 

▪ Fredningstid för gös 15 maj – 15 juni. 

▪ Minimimått på kräftor 10 cm. Detta är nya föreskrifter från Havs- och vattenmyndig-
heten. Dessutom gäller att fångade kräftor enbart får transporteras från fångstplatsen till 
”kokningsanläggning” och att behållare som använts vid transport ska desinficeras. 

▪ Nätförbud i Bosjön, Uppsalen, Västersjön och Äktasjön under maj och juni. 

▪ Kontrollavgift för brott mot beslutade fiskeregler 1 000 kronor.  

▪ Nyttjanderättsavtal med Borås Stad gäller till och med 2020-12-31 (kommunfiskekortet).   
 

c) Beslut som gäller olika delar av fiskevårdsområdet 
 Sjöarna 

▪ Allmänhetens fiske:  

✓ Fisket upplåts genom försäljning av fiskekort. Max 2 handredskap/kort. 

✓ Barn under 15 år fiskar gratis med handredskap. 

✓ Max 15 sprätt ingår i fiskekorten. 

✓ Max 15 redskap att meta ismete.  

✓ Separat fiskekort för mörtstuga. 

▪ Fiskerättsägarnas fiske:  

✓ Med handredskap i samtliga sjöar med giltigt fiskerättsbevis. 

✓ Med nät, mjärdar med mera på eget vatten – redskapen skall vara märkta med namn 
och telefonnummer. 

 

 Bålån  

▪ Fiske tillåtet under perioden 1/5 - 30/9. 

▪ Minimimått på öring 25 cm.  

▪ Allmänhetens fiske: 

✓ Nyttjanderättsavtal med SFK Pelikanen 2020 – 2022. Fisket upplåts till allmänheten 
(dagkort).  

▪ Fiskerättsägarnas fiske:  

✓ Fiskeförbud 
 

 Övriga bäckar 

✓ Fiskeförbud 
 

d) Fiskekortspriser:  

▪ Årskort  300 kr    

▪ Månadskort  100 kr   

▪ Dagkort    30 kr    

▪ Mörtstuga  100 kr  

▪ Tävling/pers      5 kr  
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▪ Fiskerättsbevis      0 kr   

▪ Dagkort (Bålån)   50 kr 
 

e) Hyrbåtar (båtar finns i Bosjön och Västersjön): 

▪ Daghyra     70 kr   
 

f) Fisketillsyningsmän 2020 är Björn Claesson, Anders Olsson och Håkan Persson. Fredrik 
Bergkvist vill gå utbildningen (bekostas av fvo) men vi avvaktar till den nya utbildningen har 
tagits fram.  

 

15. Styrelsens budgetförslag för 2020 - Kjell gör justeringar i förslaget efter vad vi beslutat på 
fiskestämman.  

 

16. Övriga frågor.  
a) Firmatecknare 2020 ska vara ordföranden Gunnar Gustavsson och kassören Göran Fyhr, 

var för sig. 
b) Det är många besökare på hemsidan - ungefär 351 000 sedan starten! (=2 000 träffar 2019). 

Fråga om mobilanpassning av hemsidan: Claes och Göran tittar på detta och uppdaterar 
hemsidan kontinuerligt. 

c) Inget speciellt att rapportera om tillsynen 2019. 
d) SFK Pelikanen har inte lämnat någon rapport om Bålån 2019. 
e) Uthyrningen och tillsynen av båtarna har fungerat bra. Det går bara att hyra båtmotor i 

Bosjön. Båtbryggan är i dåligt skick och behöver repareras/bytas ut. Beslutades att Gunnar 
tar hand om det. Ersättning till de som jobbar med bryggan är 3 000 kr (tillsammans). 

f) Kjell talade om kalkningen 2019 och redovisade vattenkemin i Västersjön. Sportfiskarna har 
med hjälp av SFK Pelikanen gjort biotopvård i Bålån. Kjell tar med elfiskeresultat nästa år. 

g) Försäljningsstatistik för Kommunfiskekortet redovisades 2009-2019. 
h) Göran berättade om provfisket 2019. Vid tre tillfällen sattes tre finmaskiga nät ut i 

Västersjön för att se om det fanns smågös. Ingen gör fångades men ca 25 abborrar/nät 
fångades. Även enstaka braxen. Beslutades att utöka fisket 2020. Utöver de finmaskiga näten 
ska även några grovmaskiga nät användas för att konstatera om det finns större gös. Håkan 
ska göra motsvarande fiske i Uppsalen. Vi diskuterade inte ersättning men 2018 bestämdes 
den till 300 kr. Behövs ytterligare nät får de köpas in. 

i) Vi behöver inte trycka nya fiskekort i år. Även broschyrerna räcker. 
j) Kjell talade om Länsstyrelsens kartläggning av alla fvo ”fiskekartan.se”. 
k) Kjell berättade lite om ”Kontrollprogram Viared” d v s hur dagvattnet ska tas om hand. 
l) Ej föranmälda frågor 

▪ Gunnar uppmanade oss på mötet att åka på fiskevattenägarnas årsmöte på Rådde den 
6 mars. 

▪ Fvof har en båttrailer som inte används. Gunnar fick i uppdrag att besikta den och 
sedan försöka sälja den. 

▪ För att få en bättre hemsida uppmanas samtliga att skick foton och fångstrapporter 
(helst gös) till Claes och att sprida det budskapet till allmänheten. 

m) BT tar inte längre in information från fvo i tidningen. 
 

17. Stämmoprotokollet skall finnas på Tekniska förvaltningen om två veckor och dessutom läggas ut 
på hemsidan. Kjell skickar ut det ojusterade protokollet till samtliga på maillistan. 

 

Mötet avslutas. 
 
 
_________________________ 
Kjell Johansson/sekreterare 
 
 
_________________________  _________________________ 
Åke Gustavsson/justeringsman   Sture Magnusson/justeringsman 


