
 

PROTOKOLL 
Fört vid årsmöte för Gesundens fvo 2021-07-18. 

 

Mötet hölls i Höglunda på Höggården. 

 

 

 

1 Till ordförande för stämman valdes Per Bergvall 

 

2 Till justeringsmän och rösträknare valdes Gustaf Lingsell och Mikael Krusenberg. 

 

3 John-Erik Johansson utsågs att föra protokoll. 

 

4 Beslutades att upprätta röstlängd om behov skulle uppstå: 15 personer var 

närvarande.  

5 Beslöts att följa den bestämda dagordningen för årsmöten. Dagordningen 

fastställdes. 

 

6 Kallelsen hade skett stadgeenligt och godkändes. Föreslogs att annonsering skulle 

ske även i Ragundabladet. 

 

7 John-Erik läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. Örjan redogjorde för 

kassarapporten. Christer läste upp revisorernas berättelse som föreslog styrelsen 

ansvarsfrihet. Stämman godkände rapporterna och beslöt att lägga dem till 

handlingarna. 

 

8 Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen deltog inte i beslutet. 

Beslöts att årets resultat 5243 kr överföres till ny räkning. Det egna kapitalet 

kommer då att uppgå till 143305,09 kr 

 

 

9 Beslöts att ingen arvoden ska utgå men km-ersättning kan utgå till styrelsen och 

revisorerna och kostnader för utlägg. 

 

10 Val till styrelsen; 

Mikael Krusenberg valdes till ordförande på 1 år 

Omvaldes Lars Andersson och Jesper Holmgren på två år.  

Omvaldes suppleanten Rolf Andersson att ingå som ordinarie styrelseledamot på två      

 år. Uppdrogs till ordföranden att komplettera styrelsen med ytterligare en person 

 som i första hand ska vara en kvinna.  

Inga suppleanter utsågs. 

Anmäldes Örjan Bergander till extern kassör. 

 

11 Val av revisorer på 1år: 

Peter Hammar och Christer Backlund  

Val av revisorssuppleanter på 1 år: 

Karl-Erik Dahlgren och Karl-Arne Jakobsson 

 



 

12 Till valberedningen utsågs Gustaf Lingsell (sammankallande), John-Erik Johansson 

och Rikard Backlund på 1 år. 

 

13 Inga motioner har kommit in. 

                                                                                                                                                           

14 Följande fiskeplan var styrelsens förslag. 

 

 
A) Våra fiskekort krävs för att få fiska i de vatten som omfattas av Gesundens fvo. För 

ungdomar under 18 år är fisket fritt. Not. De generella fiskekorten gäller inte i 

Borstentjärn. Fiskekort berättigar till spö-, krok, och dragfiske i fvo samtliga 

vatten. Ett handhållet spö per kort är tillåtet, kortet är personligt. Fiskekort för 

familj gäller för maka/make eller sambo. 

B) Avgifter:  

1. Årskort för de som är fiskerättsinnehavare 50 kr.  

2. Dagkort 50 kr.  

3. Årskort enskild 200 kr.  

4. Årskort familj 300 kr. 

5. Borstentjärn: Separat dagkort 100 kr. Max 3 fiskar per kort. 

C) Fiskeförbud: 

1. Fiskeförbud i strömmande vatten från 15/4 till 31/5 och 1/9 till 31/10.  

2. Fredningsområden: Under tiden med fiskeförbud: I sjöar och sel inom ett 

avstånd av 200 m från utlopp. 

D)  Nätfiske är tillåtet i Gesunden och Sättsjön för fiskerättsägare, mantalsskrivna 

inom Gesundens fvo samt sportstugeägare som löst årskort. Är inte tillåtet i 

övriga vatten. Fiske med angeldon är tillåtet i våra vatten. 

E) I strömmande vatten fiske får endast fiske med handredskap bedrivas. 

F) Begränsad storlek: 

1. Minimimått i Gesunden: Öring och harr 35 cm. I övriga vatten 20 cm 

G) Kontrollavgift om 2200 kr skall tas ut om våra regler för fisket bedrivande 

överträdes. Brott mot minimimått 500 kr. 

H) Utsättning av regnbåge i Borstentjärn för 6000 kr. 

I) Förbättra fisket.  

J) Att göra Mjösjön tillgänglig för personer med funktionshinder enligt styrelsen 

förslag ”Mjösjön plan 2014” men med förändring till rådande situation.  

K) Fortsätta med att utveckla hemsidan med mer information samt vara aktiv på 

vår facebooksida.  

L) Målsättning att om möjligt höja vattennivån i Mjösjön till nivån före 

sjösänkningen 1872 med bibehållen öppen vandringsväg för fisken. 

M) Undersöka om Stuguns fvof är intresserad av ett gemensamt fiskekort.  

N) Föreslå stämman utsättning av Regnbåge i Mjösjön till år 2022.  

O) Underhåll av anläggningar och materiel.  



 

P) Flytta gamla dasset i Mjösjön till Borstentjärn. 

       

Stämman beslöts att godta fiskeplanen med ändringar av följande punkter: Under A 

stryka förslaget om att endast tillåta ett spö. Under H höja beloppet till 8000 kr. Stryka 

punkt N om utsättning av regnbåge i Mjösjön. 

15 Örjan Bergander redovisade styrelsens budget. Styrelsens förslag till budget antogs. 

  

16      Övriga frågor: Beslöts att Höggården får anordna fisketävling på Gesunden utan              

 kostnad  

 

17     Protokollet ska finnas tillgängligt hos Mikael Krusenberg och på hemsidan   

 www.gesundensfvo.se senast den 8 augusti. 

 

18      Per Bergwall tackade avgående styrelsemedlemmar Ingemar Lönn, Göran 

Wikström, John-Erik Johansson och överlämnade ordet till Mikael som tackade Per 

Bergwall för ett väl genomfört möte och besökarna för deltagandet. Därefter 

förklarades mötet för avslutat. Efteråt bjöds på kaffe och smörgås. 

 

 

 

 

 

 

 

John-Erik Johansson   Per Bergwall  

 

 

 

 

 

 

     Gustaf Lingsell   Mikael Krusenberg 


