
 

 

Höstmöte 20221123 

 

1. Mötet öppnades. 

2. 24 st deltagare på mötet. 

3. Rapport om klubbens vatten – Vi har blivit lovade att arrendera Balasjön 

men inget är klart än.  

Kajsa Rautenberg har tagit kontakt med klubben och ville diskutera ett 

eventuellt samarbete mellan Nissans FVO och vår klubb. Leli och Janne 

har haft ett möte med Kajsa och det Nissans FVO vill ha är hjälp med 

tillsyn och ”muskler” (fiskevårdsarbete). Klubbens medlemmar 

diskuterade för- och nackdelar. Mötet gav Leli mandat att ta reda på mer 

samt tala om för Nissans FVO vad klubben vill ha ut av samarbetet. 

4. Fångstrapport – Holken – 23 st regnbågar, Träasjön – 31st gäddor, Lilla 

Skärsjön – 0, Suseån – 3 laxar, 1 regnbåge, 1 gädda. 

5. Kassarapport – Ove har balans på både utgifter och inkomster. 

6. Medlemsavgift – Diskussion kring benämningen ”hedersmedlem”. 

Förslag på att man ska kunna vara stödmedlem, betala en lägre avgift men 

inte fiska. Avgiften skulle bli 400 kr/år. Då ingår medlemskap i 

Sportfiskarna.  Förslagg på att inte höja medlemsavgiften för juniorer. 

Förslagen tas med till årsmötet. 

7. Rapport om klubbens båtar - Vi har köpt en båt till som ligger i Träasjön. 

Nu finns det två i samma sjö men båda används. 

När kontraktet med Balasjön är klart kommer klubben att flytta en båt från 

Suseån till Balasjön. 

Leli och Janne har varsin kanot som ej används och vill skänka dem till 

kluben. De tas tacksamt emot och kommer att placeras i Suseån. 

8. Fisketillsyn – Klubben har tappat ett par tillsynsmän pga att de saknar 

vidareutbildning. Frågan diskuteras vidare på årsmötet. 



9. Ungdomsverksamheten – Det planeras ett par hajker, allt fungerar bra och 

det är kul. Höstlovsfisket var lyckat. 

10. Övrigt: 

10.1 Om du vill köpa ett årskort i Lagan så passa på före årsskiftet för då 

får du 30% på ditt köp! 

10.2 Janne kommer att bygga en ställning som vi kan förvara kanoterna 

på när de inte används. 

10.3 Leli fixar varsin julblomma till Stefan och Sven. 

11. Mötet avslutades. 


