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protokoll fört vid

Årsmöte för Omsjö FVO förening, 2021 08 14
org nummer: 5596 – 9364

Närvarande: se bil

§   1 mötet Föreningens ordf hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat
öppnas

§   2 mötesordf Urban Sjödén väljs till ordf för mötet

§   3 mötessekr Inger Lindh Sjöberg väljs till sekr för mötet

§   4 justerare Tage Jonsson och Hans-Erik  Gradin väljs att justera protokollet, samt 
att vid behov fungera som rösträknare.

§   5 närvarande en närvarolista över deltagare i årsmötet upprättas
antecknas

§   6 dagordn Dagordningen fastställs enl förslag

§   7 behörigt Kallelse till årsmötet skedde via annons i lokaltidningen, TÅ, såväl i 
utlysande pappersupplagan som i e-tidningen, den 31 juli. Dessutom har kallelse 

funnits på föreningens hemsida, Face Booksida samt på Instagram 
sedan den 00 juli. Efter en diskussion om att denna inbjudan inte är 
tillräcklig, då den sannolikt inte når alla, beslutas att åtminstone 
fiskerättsägarna ska få en personlig inbjudan till kommande årsmöten. 
Diskussionen avslutas därefter och mötet anses behörigt utlyst.

§   8 verksamhet Föreningens ordf läser upp styrelsens verksamhetsberättelsen för 2020 
revision och företrädare för revisorerna redovisar revisorenas berättelse

§   9 ansvars Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet
frihet
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§ 10 ersättn till Mötet beviljar styrelsen ersättning för det arbete som utförs, i form av 
styrelsen varsitt årskort. Ledamöterna betalar dock medl avgift själva.

§ 11 val av Till ordf för Omsjö FVOförening för ett år väljs Fredrik Storm
ordf

§ 12 val av Till ordinarie ledamöter i Omsjö FVOförening för två år väljs
styrelse Roger Nilsson, Bengt-Ove Moberg och Bert-Ove Ellingson (omval)

Till suppleant i Omsjö FVOförening för ett år väljs Mikael Svensson 
(nyval)
Till suppleant i Omsjö FVOförening för två år väljs Bo Strandlund
(nyval)
Jan Sköldebjer, Inger Lindh Sjöberg och Hanna Sjöberg  kvarstår med 
ett års mandattid. Mikael Wikström lämnar sitt uppdrag i samband 
med detta årsmöte.

§ 13 val av Revisorerna, Urban Sjödén och Seppo Hiltunen,  anhåller om att få 
revisorer lämna  sina uppdrag efter lång och trogen tjänstgöring, men låter sig 

övertalas att fortsätta sitt uppdrag ytterligare ett år. Under detta år ska 
arbetet med rekrytering av värdiga ersättare intensifieras.

§ 14 val av Eftersom rekrytering av ledamöter till valberedningen är ett näst intill 
valberedn omöjligt uppdrag, beslutar årsmötet att ge styrelsen mandat att inför 

kommande årsmöte arbeta som valberedare.

§ 15 ärenden - omarbetade stadgar
från styr Stadgarna gällande för Omsjö FVOförening fastställdes 1990. För att 

göra dem mer lättbegripliga, har ett försök gjorts, att omarbeta texten 
till modernare svenska, utan att innehållet för den skull ändras.
Årsmötet beslutar godkänna de omarbetade formuleringarna.

- iFiske
Styrelsen föreslår att ett nytt betalsystem, iFiske, införs. Det är ett 
smidigt komplement till manuell fiskekortsförsäljning med 
kontantbetalning eller swish och underlättar spontanfiske. 
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Upprättandet av ett fullständigt medlemsregister kommer att 
underlättas med hjälp av systemet. (Ytterligare info om systemet 
kommer att finnas på hemsidan)
Årsmötet beslutar godkänna styrelsens förslag att ansluta Omsjö 
FVOförening till iFiske

     - priser för fiskekort  
styrelsen föreslår en höjning av priset för fiskekort, att gälla från  

           2022 01 01, bl a för att kunna finansiera fortsatta inköp av fisk;
årskort, enskild               600 kr
årskort, Karvsjön, Storsjön familj             1 000 kr

                                dagkort, Karvsjön                                    100 kr 

årskort, Storsjön, enskild                           250 kr
                                dagkort, Storsjön       20 kr

Årsmötet beslutar enl styrelsens förslag.

- ändrad giltighetstid för årskort
styrelsen föreslår en ändrad giltighetstid för årskort, så att de gäller 12
månader från inköpsdatum (istället för som nu kalenderår)

Årsmötet beslutar enl styrelsens förslag.
Några motioner från medlemmarna har inte lämnats in.

§ 16 verksam Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021; 
 hetsplan -     fortsatt utplantering av fisk samtidigt med utfiskning av gädda

– ökad tillgänglighet för alla
– intensifierade ansökningar av bidrag till verksamheten
– ökad värvning av sponsorer, samt visad uppskattning av redan 

befintliga sponsorer
– genomförande av event och övriga aktiviteter, om restriktionerna 

runt pandemin lättas upp för att locka såväl tidigare som nya 
besökare, och då gärna även yngre.

      Årsmötet godkänner verksamhetsplanen



4 (4)

§ 17 budget Inför kommande verksamhetsår har föreningen full åtkomst till sin 
ekonomi, och kan själv sköta sina fakturor och andra ekonomiska 
åtaganden. Resultat  och balansräkningen föredras och årsmötet 
godkänner redovisningen.

§ 18 justerat Protokollet justeras inom 14 dgr  och kommer därefter att finnas till 
protokoll gängligt på Omsjö camping. Samtidigt läggs protokollet ut på 

föreningens hemsida

§ 19 avslutning Ordf tackar årsmötet för visat intresse och avslutar mötet.

Urban Sjödén Inger Lindh Sjöberg
mötesordf mötessekr

justeras justeras

Tage Jonsson Han-Erik Gradin
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Närvarolista vid årsmöte samt extra årsmöte för
Omsjö FVOförening,  2021 08 14

Lars Sjöberg

Fredrik Storm

Hanna Sjöberg

Jan Sköldebjer

Roger Nilsson

Inger Lindh Sjöberg

Kenneth Eriksson

Bert-Ove Ellingsson

Bengt-Ove Moberg

Håkan Karlsson

Seppo Hiltonen

Anders Eklöf

Hans-Erik Gradin

Tage Jonsson'



Urban Sjödén 15 st


