
Årsmötesprotokoll 

ÅRSMÖTE RFVO 20200301 

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat 1/3-2020 kl. 10 00 

§2 Till ordförande för mötet utsågs Jan-Åke Wallin 

§3 Till justerare och rösträknare utsågs Thommy Persson och 

Per-Gunnar Berg 

§4 Till sekreterare för mötet utsågs Mikael Johansson 

§5 Lista över fiskerättsägare och ombud ska tas fram och 

bifogas. 

§6 Kallelsen har skett genom annonsering i Dorotea aktuellt 

samt genom facebook och RFVO:s hemsida. Mötet beslöt att 

godkänna kallelsen 

§7 Mötesdeltagarna läste igenom dagordningen och godkände 

upplägget. 

§8 Jan-Åke läste upp verksamhetsberättelsen för 2019 enligt 

bifogade handlingar, samt läste upp revisionsberättelsen. 

Det ekonomiska läget vid årsskiftet 31/12-2019 var i  

kassa: 9423 kr 

bank: 122471 kr 

§9 Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019 

§10 Till val av styrelse för 2020 där styrelsen även utgör 

valberedning utsågs följande personer: 

Ordförande sittande i 1 år: Jan-Åke Wallin 

Kassör, sittande i 2 år: Inga-Lill Persson 

Revisor, sittande i 2 år: Mikael Johansson 



-Ordförande och kassör ska ha full behörighet till bankkontot 

var för sig. 

§11 -Mötet beviljade en ändring av förbudstider till 15/9-15/10 

(öringsleken) 

-Mötet avslog förslaget om utökat fiske i Djuptjärn och 

Västertjärn 

-Det blev också avslag på att ha en båt placerad i Stor-

Raja.(styrelsen ska under året undersöka möjligheten med att 

ha en båt där) 

-Mötet godkände förslaget om att samannonsera med Franco 

(camp tre sjöar) och Birribissen i tyska tidningar 

-Det godkändes också att ändra fiskekortspriser enligt förslag 

§12 Jan-Åke Wallinläste upp verksamhetsplanen för 2020och 

mötet beslöt att arbeta utefter denna, med en ändring att inte 

plantera någon fisk i hundsjön, samt att ta bort fiskeförbudet i 

samband med plantering. 

-Det beslöts att mötesprotokoll från RFVO ska förvaras hos 

Annelie Mårtensson 

-Det beslöts att arvode skall utgå till fisketillsyningsmännen i 

form av ett fiskerättsbevis 

-Mjärdar och ryssjor ska placeras ut och skötas på samma sätt 

som tidigare år 

-Tommy och K-B sköter minkfällor. 

-Tillströmningen till brunnet för romkläckeriet ska åtgärdas. 

-Riktlinjerna som beslöts angående Storsjökojan är följande: 

*Stugan ska vara låst med bokning utan kostnad 

*Bokning sker hos Thommy Persson 



*Bokning kan endast göras 1 natt per nyttjare för att 

möjliggöra att fler kan nyttja stugan. 

-Mötet beslöt att köpa Hansksjökojan till ett belopp av 15000 kr 

utav intresseföreningen, samt att en båt ska placeras vid 

Rajagården och finnas tillgänglig under 5 år. 

-Det beslöts även att projektet med Fiskedestination ska 

genomföras, där vistelsen vid sjöarna är planerad att besökas 

enligt följande: 

Hundsjön- Djuptjärn dag 1 

Tre sjöar-Stor-Raja dag 2 

Lillåsystemet dag 3 

Middag och förtäring delas ansvaret mellan RFVO och Franco 

(camp tre sjöar) 

§13 Lars-Erik Nilsson har varit i kontakt med länsstyrelsen i 

Jämtland om att få utnyttja ytterligare tjärnar i området kring 

Hansksjön bland annat Skaltjärn, Dubbeltjärnarna och 

Hansksjötjärn för att göra området exklusivare. 

Årsmötet beslöt att Lars-Erik får fortsätta med kontakten med 

länsstyrelsen och försöka genomföra uppdraget. 

§14 Ordförande Jan-Åke Wallin förklarade 2020 års möte för 

avslutat. 

  

Vid Pennan: 

Mikael Johansson 

Justerare: Thommy Persson, Per-Gunnar Berg 

Ordförande: 

Jan-Åke Wallin 
	


