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Styrelsen 
  
Ordförande Gerd-Marie Alenius styrelsen@vastansjosamf.se 070-240 08 12 
Sekreterare Tommy Bovinder styrelsen@vastansjosamf.se 073-826 44 02 
Kassör Kerstin Scherdin styrelsen@vastansjosamf.se 070-270 96 16 
Ledamot Bengt Hellgren styrelsen@vastansjosamf.se 070-279 95 06 
Ledamot Kenneth Ahlenius styrelsen@vastansjosamf.se 070-637 05 76 
Suppleant Cecilia Alenius styrelsen@vastansjosamf.se 070-337 15 48  
Suppleant Bo Andersson styrelsen@vastansjosamf.se 070-374 96 93 

 

 
Mötesverksamhet  
2020 var ett år då ingenting blev sig likt. På grund av corona-pandemin och de 
reserestriktioner och mötesbegränsningar som infördes tidigt under året, beslutade 
styrelsen att föreningens årsstämma, som varje år normalt sett hålls på påskdagen och 
senast under april månad, skulle flyttas till 25 juli 2020. Beslutet innebar att föreningen 
avvek från stadgarna för tidpunkten för årsstämman vilket styrelsen bedömde var möjligt 
utifrån den rådande situationen. Styrelsen hade också en förhoppning om pandemin skulle 
ha lugnat ner sig så att en årsstämma skulle kunna hållas. Årsstämman kunde sedan 
genomföras som planerat. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen varit fulltalig och har haft 4 möten under året varav 
alla möten har varit telefonmöten. Utöver dessa möten har det förekommit många 
mailkonversationer och andra kontakter mellan styrelsens medlemmar.  
 
Övrig verksamhet  
Även övrig verksamhet påverkades av pandemiåret. De planerade åtgärderna för att 
förbättra lekmöjligheterna för öring i bäcken mellan Bollvattnet och Västansjö genom att 
köra ut grus till lekplatser längre upp efter bäcken kunde inte genomföras. Planen vara att 
utkörningen skulle ske med skoter till markerade platser men det blev inte av pga av det inte 
fanns så många närvarande under vårvintern 2020 som kunde köra grus när det var 
tillräckligt bra skoterföre. Nytt försök planeras under vårvintern 2021.   
 
Vattenprov har tagit enligt åtgärdsplan och visar stabila och bra värden.  
 
Elfisket för översyn av tillväxten i bäcken mellan Bollvattnet och Västansjö åtgärdades inte 
under 2020 pga pandemin. 
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Dasset vid Gapa-kojan har hållits stängd under hela året pga Coronapandemin. 
 
Den planerade arbetsdagen juli 2020 ställdes in.   
 
 
Ekonomi  
Ekonomin är fortsatt stabil med tillgångar på 125 224,89 kr 2020-12-31.  Årets resultat är 
2 060,25 kr vilket är mindre än tidigare år och beror på den minskade 
fiskekortsförsäljningen. Föreningens huvudsakliga inkomstkälla är fiskekortsförsäljning där 
största enskilda försäljare är Fiskekort.se.   
 
Under 2020 minskade fiskekortsförsäljningen och det såldes fiskekort för 22 350 kr att 
jämföra med de senaste 5 åren, då försäljningen pendlat mellan ca 28 – 35 000 kr 
Minskningen beror på ett par övervägande faktorer. Dels såg vi ett allmänt minskat fiske 
under påsk och vårmånader som annars är en period då många normalt sett vistas i fjällen 
och pimpelfiskar. Dels lade Hamrebys affär i Dikanäs ner sin verksamhet under vintern och 
ett av våra viktigaste försäljningsställen för fiskekort försvann. 
Vi har nu sedan hösten 2020 en ny försäljare i Dikanäs, Dikanäs Fjällhandel.  Andelen 
fiskekort som säljs via Fiskekort.se fortsätter att öka och stod under 2020 för 62% av de sålda 
fiskekorten.   
 
Styrelsen arbetar för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt och vi fortsätter att i 
första hand hålla styrelsemöten via telefonuppkoppling. Större utgifter har vi inte haft i år då 
verksamheten varit mycket begränsad. 
 
 
Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året 
 
Styrelsen 
   


