
 

Ivösjöns fiskevårdsförening 

Dagordning/förslag till beslutsprotokoll för årsmöte 

2021-01-20 

1. Årsstämmans öppnande  

Det ordinarie mötet för Ivösjöns fiskevårdsförening förklaras öppet av ordföranden 

Christopher Martinsen. Alla medlemmar hälsas välkomna till detta digitala årsmöte. 

2. Val av ordförande för årsmötet 

Christopher Martinsen väljs som ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för årsmötet  

Adam Freij väljs som sekreterare för mötet 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  

Björn Martell och Pontus Lundh väljs som justeringsmän 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen, som utgörs av detta dokument, fastställs. 

6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst 

Årsmötet annonserades i Kristianstadsbladet den andra lördagen januari vilket är det 

som gällande stadgar stipulerar samt information lämnades i senaste numret av 

Fisksumpen. Mötet beslutas vara behörigen utlyst. 

7. Styrelsens och kommittéernas berättelser.  

Föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsberättelserna för 

tävlingskommittén och tillsynskommittén, godkänns av årsmötet. Se separata 

dokument. 

8. Ekonomisk rapport  

Föreningens kassör presenterar den ekonomiska rapporten. Resultatet för föreningen 

2020 blev 120 784 kr. Verksamhetens möjligheter att genomföra åtgärder har 

påverkats av Covid 19 pandemin. Ekonomiska rapporterna finns i separata dokument. 

 



 
 

9. Revisorernas berättelse.  

Revisorerna har granskat föreningens verksamhet och föreslår att styrelsen ska 

beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Revisorsberättelsen finns i 

separat dokument. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet 

med revisorernas rekommendationer. 

11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.  

Kvarstående styrelseledamöter på ett år är Johan Wagnström, Roger Johnsson, Åke 

Birgersson och Marth Bengtsson. 

Val av styrelseledamöter för perioderna 2021 och 2022 beslutas följande:  

Omval av Christopher Martinsen, Adam Frej, Stefan Gabrielsson, Pontus Lundh, 

Peter Barrdahl, Nils Arne Hagelin, och Martin Birgersson. 

Nyval av Hasse Persson och Viktor Jonsson på två år. Christer Lundkvist och Andreas 

Karlsson har avsagt sig omval. 

Till styrelsesuppleant omväljs Björn Martell 

12. Val av ordförande för ett år. 

Till ordförande för Ivösjöns fiskevårdsförening väljs Christopher Martinsen. 

13. Val av två revisorer jämte suppleanter. 

Omval av Alf Molin och Benny Karlsson och omval av Sone Birgersson som 

suppleant. 

14. Val av valberedning  

Omval av Stefan Gabrielsson, Martin Birgersson och Lars Sahlström som suppleant. 

 

 



 
15. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen. 

Motion 

Lennart Qvarsell har lämnat motion om märkning av fisk. Styrelsen tackar för 

motionen och anser att förslaget är klokt, men tyvärr svårt att genomföra och 

rekommenderar därför avslag på motionen.  

Årsstämman avslår motionen. 

Motionen och styrelsens motivering kan läsas i separat dokument.   

Förslag från styrelsen 

Årsmötet bifaller införande av följande regler: 

Nät ska märkas upp och förankras så de inte riskerar att förloras. Förlust av nät 

ska anmälas till någon av föreningens fisketillsynspersoner inom 24 timmar. 

Anmälan ska innehålla typ av nät, beskrivning av utmärkning och en så exakt 

platsangivelse som möjligt. Påträffade nät som inte anmälts kommer påföras en 

sanktionsavgift på minst 2000 kr.  

Kommentar: Fisketillsynen kommer framöver pga upprepade fynd av förlorade nät, 

att utfärda sanktionsavgifter för bristfälliga utmärkningar och medlemmarna 

uppmanas därför att skaffa ordentliga vakare, linor och draggar. 

A-medlem får bjuda gäster att i dennes båt fiska med spinn, pimpel, mete, håv och 

dragrodd/trolling, utan kort då de befinner sig i medlemmens sällskap. Detta gäller 

inte vid kommersiell verksamhet. Förslaget gäller from 2021.  

Kommentar: Styrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur reglerna för ett gästkort 

för B-medlemmar och lämpligt pris på detta. Styrelsens förslag kommer upp för 

beslut på årsstämman 2022. 

16. Val av tillsynssektion. 

Omval av Pontus Lundh och Peter Barrdahl. 

17. Val av tävlingskommitté.  

Omval av Pontus Lundh och Peter Barrdahl. 

18. Beslut om ersättning till styrelse och kommittéer 

Ersättningarna beslutas vara oförändrade. 



 
19. Fastställande av fiskevårdande åtgärder för det kommande verksamhetsåret.  

Styrelsens förslag på fiskevårdande åtgärder godkändes av årsmötet. Se separat 

dokument. 

20. Utgivandet av Fisksumpen. 

Årsmötet beslutade att ge ut årgång 68 av Fisksumpen. 

21. Beslut om avgifter. 

Avgifterna beslutades vara oförändrade. 

22. Fastställande av budget  

Budgeten fastställdes. Se separat dokument. 

23. Fiskestatik 

Fiskestatistiken är under insamling och redovisas i kommande nummer av 

Fisksumpen. 

24. Övriga ärenden. 

Inga övriga ärenden. 

25. Tid och plats för kommande årsmöte 

Årsmötet 2022 blir den 19 januari kl 19.00. Förhoppningsvis i Sparbankshallen i 

Bromölla 

26. Avslutning  

Ordförande tackar alla medlemmar för deras stöd och för förståelsen kring att 

årsmötet inte kan genomföras på sedvanligt sätt. 

 

 


