Dagordning för Tåsjöns FVOF
fiskestämma 27 mars 2022 på Fjällsikten kl 14:00
1.

Fastställande av dagordning.

2.

Val av ordförande för stämman.

3.

Val av sekreterare för stämman.

4.

Val av justerare tillika rösträknare.

5.

Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

2019
6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för
verksamhetsåren 2019 (se bilagorna 1,1 )

7.

Resultat- och balansrapport för 2019. (se bilaga 2,1

8.

Revisorernas berättelse för 2019, (se bilaga 2,1 )

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019.

2020
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för

verksamhetsåren 2020 (se bilagorna 1,2 )
11. Resultat- och balansrapport för 2020. (se bilaga 2,2
12. Revisorernas berättelse för 2020, (se bilaga 2,2 )
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020

2021
14. Styrelsens verksamhetsberättelse för

verksamhetsåren 2019 (se bilagorna 1,3)
15. Resultat- och balansrapport för 2021. (se bilaga 2,3
16. Revisorernas berättelse för 2021 (se bilaga 2,3)
17. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

för verksamhetsåret 2021
18. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.

19. Förslag till stadgeändringar för Tåsjönsfvof

§ 13, § 17 och §18

(se bilaga 3)

20. Bestämmande av arvoden för 2022 (se bilaga 4,1)
21. Val av styrelse och suppleanter. (se bilaga 5)

Val av ordförande för Tåsjöns FVOF (ett år)
Val av övriga styrelseledamöter 8st (varav 4st på 1 år och 4st på 2år)
Val av suppleanter. 3st (1st på 1år 2 på 2år)
Val av redovisningsbyrå, lekmannarevisor och suppleanter.
Val av valberedning.
22. Bestämmande om regler för fiske i Tåsjöns FVOF 2022 och

fastställande av fiskeavgifter. (se bilaga 6)
23. Bestämmande av kontrollavgifter 2022 (se bilaga 7)
24. Bestämmande av fiskeplan 2022 (se bilaga 4,2 )
25. Budget 2022 (se bilaga 8)
26. Bestämmande av fiskekortsförsäljning 2022 (se bilaga 4,3)
27. I stadgeenligt inkomna ärenden från delägare.
28. Bestämmande av tid och plats för protokollets justering och plats där

protokollet hålls tillgängligt för medlemmarna.
29. Övriga frågor.
30. Mötet avslutas med kaffe och smörgås.

Bilagorna 1,1 / 1,2 / 1,3
Styrelsen vill avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2019 (Bilaga 1,1)
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten varav ett telefonmöte möte. Hela styrelsen omvaldes på stämman
2019 därför höll vi inget konstituerande möte då alla behöll sina uppdrag.
Vid utvärdering av avelsfisket konstaterades vi även att det var ett ganska riskfyllt arbete och att vi
saknade dels en riktig båt med belysning, då allt sker nattetid då öringen rör sig samt att vi saknar
flytoveraller och pannlampor. Vi skrev då i vår fiskeplan att overaller och övrig utrustning skulle
inhandlas vilket togs på stämman.
Enligt fiskeplanen skulle vi kontakta länsstyrelsen vilket gjordes av ordf. Joakim Svensson tjänsteman
på länsstyrelsen ansåg att det var bättre att försöka hjälpa den naturliga öringen att leka än att
försöka sig på med avelsfisk och utsättningar. Vi beslutade därför att lägga medlen för inskaffandet
av avelsfisk på en riktig inventering av bäckarna Brattbäcken, Gamm-Karbäcken och Högnäs ån hade
för att kunna reproducera öring. Vi ställde därför in avelsfisket hösten 2019.
Ordf Kjell-Ivar Karlsson kontaktade då ett flertal personer för att få hjälp och råd och fick så
småningom kontakt med Tina Hedlund AQUANORD som kunde hjälpa och att se vilka förutsättningar
de tre större bäckarna.
Hösten 2019 utförde Tina Hedlund på AQUANORD elfiske i de tre bäckarna samt inventering av
dessa. se rapport bilaga 9 I rapporten finns även åtgärdsprogram för restaurering av bäckarna.
AQUANORD har skickat en offert på restaurering och borttagande av vandringshinder mm inför 2020
och som finns med i fiskeplanen där vi ansökt om bidrag ur LOVA.
Ett kodlås har inskaffats till kläckeribyggnaden så att inga nycklar ska behövas. Ett avtal har
upprättats med Tåsjöbåtklubb för lån av 5 bryggor där båtklubben ansvara för underhåll och juridisk
ansvar.

Styrelsen vill avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2020 (bilaga1,2)
Då inget årsmöte för verksamhetsåret 2020 kunde hållas 2021 p.g.a. pandemin kunde vi därmed inte
få igenom fiskeplanen för 2020. Vi hade 2019 sökt LOVA-bidrag via länsstyrelsen i Jämtland (Lokala
åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö) och när vi fick det beviljat genomförde vi restaurering se
rapport bilaga 10 av Gammkarbäcken och Högnäsån med hjälp av Tina Hedlund AQUANORD som vi
tidigare hade hjälpt oss med inventeringen 2019. I övrigt satte pandemin käppar i hjulen så vi hade
bara 4 möten under verksamhetsåret. Under verksamhetsåret har Viktor Pettersson och Stefan Lif
avsagt sig sina platser i styrelsen när deras mandattid gick ut och Lars Lif har gått in i stället för Stefan
Lif. Platsen för Viktor Pettersson är vakant.

Styrelsen vill avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2021 (bilaga 1,3)
Efter två år av pandemi och två inställda årsmöten för Tåsjönsfvof ser det äntligen ut att ett
efterlängtat årsmöte ska kunna hållas.
Vi har haft fyra protokollförda möten under åter.
Styrelsen har varit i kontakt med alla markägare runt Bergeltjärn och samtliga har varit mycket
positiva till planerna för området runt tjärnen. Kontakt har även tagits med SCA som är villiga att
disponera delar av marken som de är ägare till för eventuella anläggningar. Styrelsen har även varit i
kontakt med SFFF- Sveriges Funktionshindrades Frilufts & Fiskeförening för att få råd hur vi ska bygga
så bra som möjligt så alla fiske- och friluftsintresserade ska kunna använda anläggningen. Kontakt har
även tagits med länsstyrelsen både om handikappanpassat fiske och stadgeändringar.
Tåsjönsfvofs klart trogne fiskekortförsäljare Åke Matsson Norråker gick hastigt bort under året och
styrelsen skickade då en gåva till Hjärt och lungfonden.
Styrelsen har städat upp vid förrådet och tagit in alla bryggor och anslutit el till byggnaden.
Ved har lagts ut vid föreningens rastplatser runt sjön och vi har rensat bort skräp.
Elfiske genomfördes av Tina Hedlund Aquanord i GammKarbäcken och Högnäsån i september 2020
för att se hur restaureringen gått i dessa bäckar. Se rapporten bilaga 11
Ingen utbildning för fisketillsynsmän har kunnat genomföras under året men vi hoppas att de ska
kunna genomföras 2022. Tomas Nordkvist och Eilert Nilsson har fått förlängt förordnande.
Styrelsen beslutade att genomföra en fisketävling på gädda i Bergelstjärn 5 mars 2022 för att se hur
gäddpopulationen var och för att informera om planerna för området runt tjärnen. Tävlingen
genomfördes som en lagtävling med 3-5 deltagare i varje lag. Dessvärre var det bara tre lag som
deltog och inga sportlovsfirare syntes till men alla som kom var glada och positiva till planerna
dessutom fick alla en liten pokal som minne då vi hade införskaffat priser till de tre första lagen.
Styrelsen har förhoppning om att arrangera fler fisketävlingar i fiskevårdsområdet och Bergelstjärn är
en bra plats då den är lättåtkomlig och möjlighet till parkering finns.

Bilaga 3,1
Stämmans beslut till stadgeändring för Tåsjönsfvof vid fiskestämman 27 mars 2022
§ 13
Stämmans beslut till ändring av § 13: Styrelsen ska bestå av nio ledamöter vilka
väljs för en tid av två år och avgå växelvis fyra och fem vart annat år, dock skall, när
val förrättas första gången, fem ledamöter väljas för endast ett år. Fiskestämman utser
ordförande, medan övriga funktioner väljes av styrelsen. För styrelseledamöterna
utses 3 suppleanter på 2år i taget. 1e suppleant 2e suppleant och tredje suppleant som
kallas i den turordningen vid frånvaro av ordinarie styrelseledamöter. Suppleant som
inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.
Bilaga 3,2
§ 17,2
Stämmans beslut till ändring av § 17,2
2. att ansvara för förandet av dess räkenskaper genom att anlita en kvalificerad
bokföringsbyrå, vilka ska avslutas för kalenderår.
§17,3 och § 17,4
Stämmans beslut till ändring av § 17,3 och § 17,4 slås ihop och ändras till
3. att verkställa fiskestämmans beslut rörande verksamheten och skriftligen tillkännage
dessa via Tåsjönsfvof hemsida för nedladdning. www.tasjonsfvof.se/stämmo protokoll.

§ 18 revisorer
Bilaga 3,3
Stämmans beslut till ändring av § 18
För granskning av styrelsens förvaltning och fiskevårdsområdets räkenskaper skall på
ordinarie fiskestämma för tiden till nästa ordinarie stämma utse en auktoriserad revisor
jämte en lekmannarevisor samt en suppleant för lekmannarevisorn.

Fiskeregler och avgifter för i Tåsjöns FVOF 2022
(bilaga 6,1)

Fiskeregler
Fiskerättsbevis som skickats ut till alla fiskerättsägare, gäller för alla fiskemetoder som
räknats upp nedan, men att regler om förbud, samt för antalet nät och krokar skall följas.
Fast boende i byarna runt Tåsjön får: lägga nät, sätta ut ståndkrok, köra flugutter,
lägga ut ryssja, långrev max 50 krok, ståndkrok max 20 krokar, samt trolla. Med
”trollning” menas att dra bete efter båt med ett bete och max 10 beten/båten minst en
person i båten skall ha fiskekort för trolling. Dragutter max 10 beten och max en dragutter
per båt, får ej kombineras med trolling.
Om icke familjemedlem fiskar med spö i samma båt skall dessa ha giltigt fiskekort
Årsfiskekort för fastboende 600 kr gäller hela familjen i hushållet.
Nät får läggas i hela Tåsjön upp till föryngringsområdesgränsen, Remmarudden – Nyåker.
Ovanför denna gräns gäller nätförbud. Max 5 nät eller max 150 m.
Näten märkta med flöten i båda ändar och även med ägarens namn.
Efter den 1 augusti och till och med 30 september gäller nätförbud i hela sjön.
Ryssja får användas att fånga gädda inom föryngringsområdet i diken och på grund, där
gäddleken förekommer fram till den 15 juni årligen eller beslut tagna av årsstämman.
Nätförbud utanför alla fiskförande bäckar med en radie på 200 meter.
Nätförbud i allt strömmande vatten.
Allt fiske är förbjudet i Saxälven, från 100 meter nedströms vägtrummorna vid ”Inge”
upp till länsgränsen mot Västerbotten, detta på grund av att det är ett skyddat
föryngringsområde i älven.
Fiskeförbud i utloppskanalen nedanför Korselbränna kraftverk hela sträckan ut i sjön.
Fiskeförbud i Tåsjöälven nedanför dammen, hela sträckan till Hotingsjön från 1 september till
1 januari.
Fiskeförbud gäller hela året, Brattbäcken, på grund av yngelutsättning och forskning.
Fiskeförbud i allt strömmande vatten efter den 1 september och fram 31 maj pga. harrens lek.

(fortsättning bilaga 6)
Från den 1 september till 1 januari gäller förbud för Trolling och dragutter i
föryngringsområdet (ovanför gränsen Remmarudden Nyåker).
Ungdomar under 15 år fiskar gratis med ett spö från hand där fiske är tillåtet.
Förbud att använda flugutter inom föryngringsområdet norr om gränsen
Remmarudden – Nyåker. Gäller hela året.
Den som ertappas för grövre fiskeöverträdelse, stängs av från fiske tills dom fallit.
Tåsjöns FVOF har infört kontrollavgift av personer som bryter mot områdets regler.
Kontrollavgiften skrivs ut på plats av fisketillsyningsman.
Inom våra fiskevatten kan du och familjen fiska och relaxa både vinter och sommar.
Lös ditt fiskekort hos någon av våra kort försäljare. Fråga ortsbefolkningen om strategiska
platser med information för bästa fiskeresultat. Studera ”kartan” över våra fiskevatten och
notera var info och skärmskydd mm, finns.

Fiske avgifter 2022 (bilaga 6,2)
Årskort fast boende runt Tåsjön, med rätt att lägga nät samt trolling
600 kr.
Dygnsfiskekort sportfiske. ______________________________________80 kr.
Veckokort sportfiske._________________________________________ 150 kr.
Årskort sportfiske. ___________________________________________ 400 kr.
Dygnskort Trolling eller dragutter (personligt)______________________150 kr.
Årskort Trolling eller dragutter (personligt)________________________700 kr.
Fiskekort, sportfiske, gäller endast för fiske med ett spö från hand.
Alla årsfiskekort gäller för familjer med barn upp till 16 år.
Årskorten gäller kalenderåret 1/1-31/12
Årskorten gäller fram till årsstämman
TåsjönsFVOF

kontrollavgifter 2022.

bilaga 7

Oförändrade avgifter.

Kontrollavgifter får inte tas ut vid olovligt fiske, till exempel när någon inte löst fiskekort då detta är
belagt i en annan lag och skall polisanmälas som tidigare.
Vid olaga fiske får kontrollavgift tas ut, alltså av fiskare som har gällande fiskekort men bryter mot
områdets regler.

Avgift kr
För många nät (mer än 5 nät)

500 kr/nät.

Ryssja i föryngringsområdet efter 15 juni

1000 kr

Trolling överträdelse för många beten

500 kr

Sportfiske med för många spön (mer än ett)

200 kr/spö

Sportfiskekort och man använder

Flugutter
Dragutter
Trolling
Nät

1000 kr

Nätläggning inom föryngringsområdet eller
Strömmandevatten t.ex. Saxälven eller bäckar

4280 kr

Flugutter inom föryngringsområdet.

1000 kr

Trolling inom föryngringsområdet.

1000 kr

För många spön vid Put & take fiske

500 kr/spö

Nätläggning vid Put & Take fiske.

4280 kr

Turister samt personer som inte är fast boende har inte rätt att lösa annat än sportfiskekort eller
trollingkort för trolling, dragutter.
Kontrollavgifter på för många nät samt spön tas ut på det antal som överstiger vad de fastställda
reglerna visar.

