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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 Bo Andersson styrelsen@vastansjosamf.se 070-374 96 93 
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 Kerstin Scherdin styrelsen@vastansjosamf.se 070-270 96 16 

 

 
Mötesverksamhet  
2021 blev ytterligare ett år i coronapandemins tecken. Även detta år beslutades att 
föreningens årsstämma skulle flyttas till sommaren och årets datum för stämman bestämdes 
till den 17 juli. Beslutet innebar att föreningen avvek från stadgarna för tidpunkten för 
årsstämman vilket styrelsen bedömde var möjligt utifrån den rådande pandemisituationen 
och de direktiv som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Årsstämman genomfördes som 
planerat. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen varit fulltalig och har haft 3 styrelsemöten varav alla 
möten har varit telefonmöten. Utöver dessa möten har det förekommit många 
mailkonversationer och andra kontakter mellan styrelsens medlemmar.  
 
Övrig verksamhet  
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 delvis genomföras. Gruset kördes ut till en av de platser som beslutats men det blev 
grus kvar och det planeras att köra ut grus till ytterligare en plats under våren 2022.  
 
Elfisket för översyn av tillväxten i bäcken mellan Bollvattnet och Västansjö åtgärdades inte 
heller under 2021 pga pandemin. 
 
Pandemin har också varit orsaken till att dasset vid Gapa-kojan hållits stängd även detta år.  
 
 
 
Ekonomi  

http://www.vastansjosamf.se/
mailto:styrelsen@vastansjosamf.se


 

 

Ekonomin är fortsatt stabil med tillgångar på 139 401,14 kr 2021-12-31.  Årets resultat är  
14 176,25 kr vilket är en ökning av resultatet jämfört med 2020 och beror på ökad 
fiskekortsförsäljning. Föreningens huvudsakliga inkomstkälla är fiskekortsförsäljning där 
största enskilda försäljare är Fiskekort.se.   
 
Andelen fiskekort som säljs via Fiskekort.se fortsätter att öka och stod under 2021 för 72% 
av de sålda fiskekorten. Fiskekortsförsäljningen hos den nya försäljaren i Dikanäs, Dikanäs 
Fjällhandel, kom igång något under året.  
 
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 
   


