
Årsmöte Lomsjö FVO 2022 

Närvarande: Peter Lindström, Bengt Romby, Nils-Olov Salomonsson, Agneta Hedsell, Bo 

Håkansson, Pia Asbæk, Evelina Salomonsson, Christina Wikström, Bertil Jonsson, Anette 

Jonsson, Sven-Gunnar Håkansson, Gunvår Bäckström, Hans-Bertil Jakobsson, David Troëng, 

Lottie Troëng, Victor Troëng, Ann Jakobsson Romby, Lennart Eriksson 

 

§1.  Till ordförande för mötet valdes Peter Lindström.   

 

§2.  Till sekreterare för mötet valdes Evelina Salomonsson.  

 

§3.  Till justerare, tillika rösträknare, valdes Ann Jakobsson Romby och Lennart 

Eriksson. 

 

§4.  Mötet godkände dagordningen med ett tillägg, se §14. 

 

§5.  Mötet fastslog att stämman behörigt utlysts.  

 

§6.  Ordförande Peter Lindström redovisade verksamhetsberättelsen. Under året 

har Sven-Gunnar och Gunvår målat och fixat grundläggningen där det behövts 

på följande vindskydd: 

 

- Rentjärn 

- Hemberget 

- Badplatsen 

- Saxvattenbäcken 

- Udden Saxvattnet, som sedan brann upp och därefter ersattes med ett nytt 

vindskydd 

- Rissjödammen 

- Västra Fäbodan 

- Båthussamfälligheten mitt på Rissjön, vilken hade en stor tjälskjuten sten 

under bakre syll 

 

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet och lades till handlingarna.  

 

§7.  Kassör Bertil Jonsson redogjorde för ekonomin, där resultatet för 2021 

innebar ett överskott på 3 167 kr. Saldot uppgick till 55 089 kr. 

 



§8.  Revisorernas berättelse presenterades, varefter mötet beslutade att 

godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.  

 

§9.  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 

§10. Till ordförande på 1 år omvaldes Peter Lindström 

 Till styrelseledamot på 2 år omvaldes Bertil Jonsson 

 Till styrelseledamot på 2 år omvaldes Nils-Olov Salomonsson 

 Till styrelsesuppleant på 1 år omvaldes Agneta Hedsell 

 

§11. Till revisorer på 1 år omvaldes Bengt Romby och Lennart Eriksson. 

 

§12. Ordförande Peter Lindström presenterade verksamhetsplanen för 

verksamhetsår 2022. Bland annat ska byns rastplatser förutom att underhållas 

även marknadsföras digitalt. Renovering ska fortlöpa av fiskekojan bortanför 

stenudden, men även fiskekojan på ön i Rissjön ska rustas upp. 

Verksamhetsplanen fastställdes av mötet. 

 

§13. Mötet beslutade att hålla fiskekortspriser och priser för båthyra 

oförändrade. Priser finns att se på hemsidan. Styrelsen ska undersöka 

möjligheten att sälja fiskekort digitalt via ifiske.  

 

§14. Under mötets övriga frågor framkom att perioden för fisketillsyn löpt ut 

för Peter Lindström och Lennart Eriksson. Peter kollar upp hur man går till väga 

för att få förnyat förordnande. 

 

Vidare informerade Peter om att kalkningen av Stamsjöån är avslutad då den 

inte medfört någon positiv inverkan på varken Ph-värde eller föryngring.  

 

§15. Mötet beslutade att protokoll ska anslås inom 10 dagar.  

 

§16. Ordförande Peter Lindström avslutade mötet. 

 

 

 



______________________________  ______________________________ 

Evelina Salomonsson, sekreterare  Peter Lindström, ordförande 

 

______________________________  ______________________________ 

Ann Jakobsson Romby, justerare  Lennart Eriksson, justerare 

 


