
PROTOKOLL 
fört vid Lyen-Rymmen-Lången m fl sjöars fvofs 
 
FISKESTÄMMA 
 
2021-09-16 
 
1 § Fiskestämmans öppnande 
 
Styrelsens ordförande, Leif Nygren, hälsade deltagarna välkomna till stämman. Det var 
glädjande att 28 st hade valt att medverka på stämman. 
Ordföranden förklarade stämman öppnad. 
 
2 § Val av ordförande för stämman 
 
Till stämmoordförande valdes Leif Nygren 
 
3 § Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Till justeringsmän valdes Lennart Nilsson och Nils Holmström 
 
4 § Val av sekreterare på stämman 
 
Till stämmosekreterare valdes Fredrik Roos 
 
5 § Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd 
 
Närvarolista, se bilaga 2 till protokollet. 
Beslut att röstlängd skulle upprättas endast om behov finns under stämman. 
 
6 § Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 
7 § Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt 
 
Kallelse har skett genom annons i Smålandsposten och Värnamo Nyheter lördagen den 4 
september 2021. Tyvärr var annonserna i bägge tidningarna felskrivna. Ytterligare 2 annonser 
med rätt innehåll publicerades i vadera tidning. Det har även annonserats på hemsidan. 
Kallelsen godkändes. 
 
8 § Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkning 
 
Fredrik läste upp namnen på de som varit valda till styrelsen, revisorer och suppleanter. 
 
Tomas Rahm presenterade verksamhetsberättelsen med hjälp av bildspel. 
Styrelsen hade 4 sammanträden under verksamhetsåret 2020. 
Båtplatsen vid Svansholmen har utökats med större parkering. 
Öringprovfiske i Årån har genomförts. 
Ålutsättning har skett vid olika platser i sjöarna i området. 



Margaretha Lindahl gick igenom resultat- och balansräkning för året.  
 
Den ordinarie verksamhetsberättelsen hade delats ut till stämmodeltagarna. Bilaga 1. 
 
Beslut att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 
9 § Revisorernas berättelse 
 
Revisionsberättelsen föredrogs av Bodil Danielsson varvid full ansvarsfrihet för styrelsen 
föreslogs. 
 
10 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Full ansvarsfrihet för styrelsen vad gäller ekonomi och verksamhet beviljades för år 2020. 
 
11 § Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 
Ersättning till ordförande, IT-ansvarig, kassör och sekreterare har utgått med 4000 kr var 
under verksamhetsåret 2020. Reseersättning har utgått med 18:50 kr/mil.  
Ledamöter och suppleanter som medverkat på sammanträden har ersatts med 300kr/tillfälle. 
 
Beslut att ersättningen till vardera ordföranden, IT-ansvarig, kassör och sekreterare skall vara 
4000 kr för verksamhetsåret 2021. Reseersättningen skall vara 18:50 kr/mil. Samtliga 
styrelseledamöter och suppleanter som närvarar vid sammanträde ska erhålla ett arvode på 
300kr/sammanträde. 
 
12 § Val av styrelseordförande 
 
Till styrelseordförande valdes Fredrik Roos för ett år 
 
13 § Val av styrelseledamöter och ersättare 
 
Till ledamöter valdes för två år 
 
Tomas Rahm (omval) 
Margaretha Lindahl (omval) 
Karolina Lidåker (omval) 
Bengt Einarsson (nyval) 
    
Till suppleant valdes för två år  
 
Barbro Carlsson (omval) 
Peter Weihed (nyval) 
 
 
 
 
 
 
 



14 § Val av revisorer samt suppleant 
 
Till revisorer valdes för ett år 
 
Bodil Danielsson 
Helen Lönnkvist 
 
Till revisorssuppleant valdes för ett år 
 
Carina Enoksson-Andersson 
 
15 § Beslut om andelsbeskattning 
 
2018 fick fiskevårdsområdesföreningen ett beslut från Skatteverket där de beslutat att fvof 
inte är en ideell förening utan en föreningsförvaltad samfällighet. Tidigare har föreningen 
själv deklarerat resultatet och varit skattebefriade, men efter beslutet ska andelsägarna inom 
området redovisa sin andel av momsen och ev resultat. Andelsägarna behöver inte beskattas 
om dens del understiger 600kr av resultatet. Momsen däremot ska redovisas för varje krona.  
I fiskevårdsområdets nuvarande stadgar står det i § 9 att föreningens årliga behållning skall 
användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. 
För att kunna skriva om stadgarna ska samma beslut tas på 2 av varann efterföljande 
fiskestämmor och godkännas av Länsstyrelsen i Jönköpings Län. 
En arbetsgrupp från styrelsen har arbetat med redovisningen och en avgörande del i att det ska 
fungera är att ha en uppdaterad fiskerättsägarförteckning. Då det är många fastigheter som är 
berörda inom området så bör förteckningen uppdateras kontinuerligt. 
Arbetsgruppen från styrelsen presenterade 4 alternativ: 

1.  Föreningen skickar ut inkomstuppgift och betalar ut del av resultatet. För att 
förslaget ska genomföras krävs stadgeändring och utgifter för administration av 
utbetalning. 

2. Föreningen publicerar fastighetsförteckning på hemsidan med resultat och 
momsbelopp per andel. Ev utdelning beslutas på fiskestämman. Föreningen 
annonserar på hemsidan och i tidningen att resultat och momsfördelning finns att ta 
del av. Andelsägaren har själv ansvaret att finna storleken på sin andel och redovisa i 
sin deklaration. Andelsägare som vill kan få sin del utbetalad på begäran. Detta 
alternativ kräver stadgeändring och kommer innebära utgifter för administration. 

3. Utdelningen till andelsägaren sker i form av olika arrangemang, ex studieresor 
utbildningar mm. Föreningen publicerar och annonserar om att momsfördelningen 
finns på hemsidan. Andelsägaren redovisar sin del av momsen och resultatet. Ingen 
stadgeändring och vinsten i föreningen återinvesteras i fiskevård och åtgärder för att 
gagna fiskerättsägarna. 

4. Bilda aktiebolag som sköter förvaltningen av fiskevårdsområdet. Aktiebolaget blir 
eget skatteobjekt för resultat och moms. Andelsägarna behöver då inte redovisa något. 
Det kommer bli några större engångskostnader vid bildandet av aktiebolaget. Det ska 
hållas egen stämma i aktiebolaget och egen vald styrelse. 

Styrelsens förslag. Alternativ 3. Styrelsen motiverar det med att alternativ 3 kommer gynna 
fiskevården och andelsägarnas intresse mest. Kostnaderna för administration kommer inte öka 
och ingen stadgeändring krävs. Målet i föreningen är att undvika positivt resultat som 
överstiger 600kr för största andelsägaren. På så vis behöver den inte beskattas på resultatet. 
 
 



Ajournering för fika och frågestund. 
 
Beslut att alternativ 3 ska användas för att redovisa resultat och moms. 
 
16 § Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 
 
Ingen inlämnad motion. 
 
17 § Fråga om fiskets vård och bedrivande under kommande verksamhetsperiod samt 
 villkor för upplåtelse 
 
Det kommer att jobbas med att uppdatera hemsidan. 
Nya fysiska fiskekort kommer att bytas då de förra börjar ta slut. Samma fiskeregler kommer 
användas då de uppskattas ha god effekt på fiskebeståndet. 
Flugprovfiske i Årån. 
Ålutsättning. 
Information om iFiske och digitala djupkartor. 
Bekämpning av mink. 
 
18 § Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 
 
Försäljningen av fiskekort via iFiske fortsätter att öka och försäljningen av fysiska 
papperskort minskar. Den totala försäljningen har under föregående år varit något stigande, så 
även i år. 
 
Inventering av underhållsbehovet vid båtiläggningsplatserna. 
Uppdatering av hemsidan. 
Tryck av nya fiskekort.  
 
19 § Val av valberedning 
 
Jan Hallberg (sammankallande) 
Anders Fransson 
Stig Hyltestrand 
 
20 §     Övriga frågor 
 
Problemet med nedskräpning och fiskare som är på otillåtna platser vid Ivars kraftstation 
påtalas. Diskussion förs om vad fiskevårdsområdet kan göra och vilka delar av problemet som 
är dennes ansvar. 
Styrelsen kommer att jobba med frågan under kommande år. 
 
21 § Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt 
 
Stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt från och med den 30 september 2021 på Coop 
Nära i Bor och ICA Nära i Rydaholm. 
 
Den som är missnöjd kan överklaga stämmans beslut till Länsstyrelsen i Jönköpings län inom 
fyra veckor från beslutsdatum, d.v.s. senast den 14 oktober 2021. 
 



 
22 § Stämmans avslutande 
 
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse. 
Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad. 
 
Fredrik Roos tackade Leif för sin tid och sitt engagemang i fiskevårdsområdet. Leif var med i 
interimsstyrelsen innan fiskevårdsområdet bildades 1992. Han blev vald till ordförande 2012. 
 
Fredrik Roos tackade Ulrik för sin medverkan i styrelsen.  
 
Jan och Kicki Hallberg tackades för serveringen under kvällen 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Fredrik Roos 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Leif Nygren   
 
 
 
 
 
Lennart Nilsson 
 
 
 
 
 
Nils Holmström 


