
Borens Fiskevårdsområdesförening 

Protokoll från årsstämman  

Plats: Torpa Konferens & Event, Torpa Borensberg 
Tid: 2020-10-22   kl. 19.00 – 21.00 
Närvarande: 15 st. 31,7 % röstberättigande ( se bil. 2 deltagarförteckning ) 

§  1 Stämman öppnades av ordföranden Kent-Willy Brandt som hälsade de närvarande välkomna. 

§  2 Till stämmans ordförande valdes Bengt Samuelsson. 

§  3                Till stämmosekreterare valdes Kent-Willy Brandt. 

§  4 Till justerare och tillika rösträknare valdes Stig Albrektsson och Björn Holstensson. 

§  5 Deltagarförteckning upprättades före mötet och röstlängd var framtagen. 

§  6 Dagordningen fastställdes. 

§  7 Stämman förklarades behörigt kallad. 

§  8 Verksamhetsberättelse, som var utdelad, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 9 Revisorernas berättelse utdelades före mötet och revisorerna föreslog ansvarsfrihet till styrelsen. 
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

§ 10 Resultat- och balansräkning 2019 kommenterades av kassören och lades till handlingarna.  

§ 11 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 12 Valberedningen föreslog arvoden för 2018 med 17000 kr att fritt fördela inom styrelsen och en 
reseersättning av 18.50 kr/mil vilket bifölls av stämman. 

§ 13 Av nuvarande ledamöter står fyra på tur att avgå, Anders Adolfsson, Niclas Samuelsson, Hans 
Andersson och Clas Olsson. Valberedningen föreslog omval på Anders, Niclas och Hans samt 
nyval av Helena Samuelsson efter avgående Clas Olsson, samtliga på 2 år. 
I övrigt består styrelsen av Margaretha Philipsson, Lillebror Kling och Kent-Willy Brandt. 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

§ 14 Till ordförande valdes Anders Adolfsson. 

§ 15 Till revisorer omvaldes Anders Arvidsson och Peter Bergman på 1 år. Som revisorssuppleanter 
omvaldes Ebba Horn och Calle von Essen. 



§ 16 Till valberedning omvaldes Bo Andersson (sammankallande), Bengt Horn och Birgitta 
Adolfsson. 

§ 17 Inga motioner hade inkommit. 
  
§ 18 Styrelsen hade inga framställningar men provfiske skall utföras under 2021. 

§ 19 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstfördelning diskuterades och lades till handlingarna. 
 Styrelsens förslag om utdelning av 360 tkr godkänndes. 

§ 20 Beslutades att styrelsen söker tillstånd om skyddsjakt av skarv, tillskriver länsstyrelsen ang. 
vattenpesten (En invasiv art.) gärna tillsammans med Göta kanalbolag samt öka 
avskjutningspremien för mink till 200 kr/mink och tydliggöra detta för andelsägarna vid nästa 
utskick. 

§ 21 Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor och hållas tillgängligt två veckor framåt på 
hemsidan. 

§ 22 Clas Olsson avtackades av styrelsen för sina år inom styrelsearbetet. 

§ 23 Mötesordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse. 

Bengt Samuelsson  Kent-Willy Brandt 
 Ordf   Sekr  

Stig Albrektsson  Björn Holstensson    
 Just   Just 
  



Bilaga 1. 

Borens fiskevårdsområde  2019-03-27     
      
Regler för fiskekort i Boren 

Dygnskort 50 kr gäller endast handredskapsfiske och dragrodd.  
Årskort 500 kr och Veckokort 250 kr gäller även för  El-trolling som är Båt framförd med elmotor. 
Trollingfiske får endast ske före 1 juli och efter 1 okt. 
Endast 2 spön per person och högst 4 spön per båt, samtliga skall inneha fiskekort. 
Allt utterfiske är förbjudet. 
En administrationsavgift på 500 kr införs. 
Gräns för trolling är 200 m från land och utmärkta fiskeredskap i övrigt 100 m. 
Begränsningar i fiskeupptag.  Abborre:   Gällande maximimått 40 cm. 

Gädda:       Gällande minimimått 40 cm och  
 maximimått 80 cm. 

Upptag max 3 gäddor/dag. 
Förbud mot fiske under följande tider: Fr. o m första onsdagen i augusti och tre veckor framåt mellan kl. 20.00 
och 07.00. 
Gränser för fiskevårdsområdet:  Borensberg – Ström och kanalbroarna. 

Motala – Nedersta slussen vid inloppet i Göta kanal och Duvedalsbron 
i Motala ström. 

Kräftfiske ingår ej.  

Alla kort är personliga och gäller kortlösaren. 
För barn upp t. o m 14 år får handredskapsfiske bedrivas utan fiskekort. 
Respektera de rättigheter och skyldigheter som allemansrätten innebär. 

   



Bilaga 2 

Deltagarförteckning för Borens Fvo 

Årsstämman 2020-10-22 

Namn   Fiskevatten 

Håkan Grönqvist  Fossala 55 
Bengt Samuelsson  Torpa 
Niclas Samuelsson  Torpa 
Clas Olsson   Mörby 
Björn Holstensson  Härseby 
Bo Andersson  Hållingstorp 
Johan Olsson   Vedemö 
Stig Albrektsson  Bråta 
Björn Kalman  Kristberg 2:3 
Eva-Lotta Kalman  Kristberg 2:3 
Anders Johansson  Nässja 
Lillebror Kling  Vedemö 
Hans Andersson  Tillsyn 
Mikael Fager 
Kent-Willy Brandt  Sekreterare 




