
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för 

Västansjö Samfällighetsförening söndag (Påskdagen) 4 

april 2009 kl.16 i Dikanäs församlingshem. 

 
Ordförande Bertil Östberg inledde med att fråga om mötet var utlyst enligt paragraf 13 enligt 

våra stadgar. Mötet godkände utlysningen. 

 

Närvarolista: Se bilaga 

 

PROTOKOLL 

 
1. Val av ordförande för stämman 

Till ordförande valdes: Bertil Östberg 

 

2. Val av sekreterare för stämman 

Till sekreterare valdes: Per Lundgren 

 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Till justeringsmän och rösträknare valdes:  

Kenneth Alenius samt Torleif Vestberg 

 

4. Styrelsens och revisorernas berättelser 

Ordförande gick igenom Verksamhetsberättelsen för 2009. När ingen hade något att erinra 

så lades den till handlingarna. 

Revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet för 2009. I sina kommentarer har de speciellt 

poängterat kundfodringar från fiskekortsförsäljning. Vidare har de kommenterar de höga 

(som de anser) administrativa kostnaderna.  

Stämman beslutade att provisionsarvodet för fiskekortsförsäljning för 2010 ska vara 10 %. 

Per Lundgren meddelar berörda återförsäljare. 

Martin Lindqvist kommenterade attestering av styrelsens kostnader inte har gjorts för 

2009. Bertil Östberg höll med om att det är en brist och att vi inför 2010 kommer att sköta 

attesteringen enligt våra stadgar.  

Bertil Östberg och Per Lundgren är firmatecknare. 

Marin Lindqvist tog upp att Bertil? Ersatte? vidare så ansåg Martin att vi inte skickat ut 

revisionsberättelsen innan mötet. Per Lundgren kommenterade detta med att revisorerna 

inte ansåg det nödvändigt eller klokt när styrelsen inte hunnit sammanträda efter 

revisionsberättelsen 

Bertil Östbergkommenterade att styrelsen har kommunicerat på andra sätt som både varit 

effektiv och sparat pengar till samfälligheten. (Bertil fyller i!) 

 

 

 

5. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman gav ansvarsfrihet för Verksamhetsåret 2009. Martin Lindqvist och Egon Vallner 

reserverade sig (visst var det så?) 

 

 



6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

 

Motion. 
Att föreningen ordnar nerfarten vid bryggan så att det går att backa ner med en bil vid 

båtisättning. 

Thorleif Vestberg Lena Vestberg Västansjö 1:15 

Västansjö Samfällighetsförening. 

Styrelsen föreslår stämman: Att avslå motionen med hänsyn till att styrelsen inte ser något 

behov av en nedfart då huvuddelen av medlemmarna har egna båtar. 

Valner Johansson kommenterade att det är dyigt och att kostnadseffekterna kommer att bli 

höga. Tidigare erfarenheter när fyllnadsmassor las på samma plats, har bara sjunkit ner i 

dyn. Tommy gav som förslag att vi ska sätta upp en skylt om att botten är dyig vid bryggan. 

 

Beslut: Motionen avslogs 

 

Motion 
Vid stämman 2009 kom ett föreslag om utdelning av en del av överskottet, men vilket drogs 

tillbaka. Då är frågan vad som räknas som överskott? 

Under många år har föreningen fått bidrag av Vilhelmina kommun för fiskevård och vid 

ansökan av bidragen har föreningen förbundit sig att 75 % av överskottet av föreningens 

intäkter skall gå till fiskevård. För enligt kommunen får inte ett öre av bidragen gå till 

utdelning för delägarna. 

Så vi vill att styrelsen genomför en uppdelning av föreningens tillgångar i vad som är 

fiskevårdspengar och vad är tillgångar s.k. överskott vilket kan utdelas till delägarna. 

Thorleif Vestberg och Lena Vestberg 

Bertil Östberg kommenterade motionen och ser den som en framställan som Torleif och Lena 

har tagit upp. Bertil redovisade de bidrag som samfälligheten fått mellan år 2000-2009  från 

Vilhelmina kommun. (se bilaga) 

Fiskevårdsåtgärder 55 100 kr 37 % 

Bygdemedel 32 300 kr 63 % 

 

Beslut:??? 

 

 

 

 

 

 

Motion 
Enligt kommunen kommer bidragen till fiskeföreningarna att upphöra, och då föreningens 

intäkter till största delen äts upp av administrationen vill vi föreslå att styrelsen minskas från 5 

till 3 personer. Vi vill även föreslå att överskottet framledes fördelas så att 40 % går till 

utdelning och 60 % till fiskevård. 

Thorleif Vestberg/Lena Vestberg 

Styrelsens kommentarer: Att minska styrelsen från 5 till 3 personer skulle innebära en 

alldeles för stor belastning för styrelsens medlemmar. Bertil Östberg tog upp fördelarna med 

5 personer och att man kan komplettera varandra och på så sätt öka servicen till 

medlemmarna Torleif Vestberg gav exempel på en annan förening som omsätter ca 80 000,-

/år och som fungerar alldeles utmärkt. 



Tommy kommenterade sammansättning samt att en stadgeändring måste registreras (Tommy 

fyller i!) 

 

Beslut: Motionen avslogs 

 

Motion 

Från Bengt Lif om byggande av ytterligare Gapakojor (t.ex. i Atjiken och Bollvattnet). Umeå 

2010-01-27 

Se de kommentarer som finns under Egon Vallners motion! 

Motion 

Från Egon som handlar om en Gapakoja vid Bletiken 

Styrelsens kommentarer: Styrelsen föreslår att föreningsstämman får bestämma om det ska 

byggas ytterligare en Gapakoja. 

Bertil Östberg kommenterade om det är mening att vi ska satsa på Gapakojor eller 

fiskevårdande åtgärder. Torleif Vestberg tycker att det finns ett fiskevårdade syfte med 

kojorna. Det drar till sig folk. Vidare så kommenterades underhållet samt de erfarenheter 

som vi drog förra gången. Det var både ris och ros från medlemmarna och flera ställde upp 

ideellt för att färdigställa Gapakojan. Per Lundgren kommenterade att vi har lämnat in en 

Bygdemedelsansökan i förebyggande syfte om stämman beslutar om att uppföra ytterligare en 

koja. Sista ansökningsdag vad den 31/3 till Vilhelmina kommun. 

 

Beslut: De båda motionerna avslogs och samtidigt så meddelade Egon Vallner att hans mark 

i fortsättningen inte är aktuell för eventuell ny Gapakoja. 

 

  

Motion 

Egon Vallner föreslår att 3 st. stamfastighetsägare och två sportstugeägare skall ingå i 

styrelsen. Alltså att endast medlemmar kan ingå i styrelsen. 

Styrelsens kommentarer (Bertil Östberg kommenterar!) 

 

 

MOTION  

Den båt som samfälligheten köpte in för några år sedan har inte utnyttjats i den utsträckning 

som föreningen förutsatt. Reden vid årsmötet 2009 så var båtens ”existens” ifrågasatt. 

Uthyrningen för säsongen 2009 följer 2008 års uthyrningsfrekvens. 

Inför årsmötet 2010 vill jag motionera om: 

Att båten flyttas till Västansjö – Bletiken 

Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att både flytta båten och organisera uthyrningen 

Att årsmötet fastställer en budget för flytt, eventuell bårvagn, lås till medlemmarna m.m. 

Att om årsmötet inte går med på att båten flyttas så får Per Lundgren köpa båten av 

föreningen. Summan bestämmer styrelsen. 

Umeå 2010-01-27 / Arne lundgren 

Styrelsens kommentarer: Båten har inte varit uthyrd mer än fyra (4) tillfällen under 2009. 

Styrelsen anser också att om inget beslut tas om båten så ska den säljas via annons. Vidare så 

är det förknippat med underhåll och ansvar med båten vilket måste övervägas. Vi har 

åtminstone en fisketillsyningsman som inte har egen båt i Västansjö 

Styrelsen föreslår att båten i fortsättningen inte hyrs ut, utan istället ska medlemmarna få 

möjlighet att låna båten. I samband med detta så införs även ett nyckel -  lås och 

bokningssystem. 



Många kommenterade motionen där bl.a. underhållet kommenterades. Familjen Scherdin tar 

på sig ett fortsatt ansvar. 

 

Beslut: Båten ska i fortsättningen inte hyras ut. Båten ska vara en resurs för våra medlemmar. 

Per Lundgren får i uppgift att ta fram rutiner och funktionen för utlåningen (se Bilaga) 

 

Motion 

Tillåtande av utterfiske för markägare och stugägare tillhörande samfällighetsföreningen 

 

BAKGRUND 

Tidigare så var det tillåtet att fiska med utter för behöriga. I samband med att restriktioner 

infördes för nätfiske så togs även tillåtelsen av att fiska med utter bort. 

En generell upplevelse är att fisket försämrats, men att fiskbeståndet ändå är gott. Orsakerna 

kan vara flera och att öring och abborrbeståndet blivit ökat på bekostnad av rödingbeståndet 

kan vara en orsak. 

För att höja ”fiskeattraktionsvärdet” så motionerar jag om följande: 

 

- Att vi från 2010-06-01 årligen tillåter utterfiske i Västansjö och Lillbletiken med 

utterbräda med max 12 flugor på utterlinan.  

- Att det endast är tillåtet att fiska med en utterbräda/båt/land 

- Att tillståndet endast gäller mark och stugägare 

- Att den tillåtna tiden årligen fastställs till 1/6—31/8 årligen 

- Att årsmötet varje år bestämmer tillstånd för kommande säsong 

Arne Lundgren 

 

Styrelsens kommentarer: Att stämman godkänner Motionen med följande ändringar: 

1 En prövoperiod på tre år 

2 Begränsas till 1/7-30/7 

3 Att all upptagen fisk redovisas till  

4 Begränsas till enbart Västansjö 

5 Fiskeredovisning ska ske vid varje fisketillfälle och redovisas till styrelsen eller 

fiskevårdsgruppen 

 

Egon Vallner var kritisk till motionen och tog upp en egen erfarenhet från Krutsjön där 180 

fiskar bärgades. Bertil Östberg kommenterade att många tycker att det är ett spännande och 

roligt fiske samt att om man begränsar tiden till mitt i sommaren så reduceras riskerna för 

stort uttag 

 

Beslut: Stämman beslutade att godkänna motionen med styrelsens ändringar. Egon Vallner 

och Kenneth Alenius reserverade sig mot beslutet. 

 

MOTION  

BAKGRUND 

Det har i många år diskuterats vilka fiskevårdande åtgärder föreningen gör och gjort för våra 

fiskevatten. Nu när jag och min som satt oss in i bakgrunden, fakta och den uppfattning som 

tillsyningsmyndigheten (Länsstyrelsen) har så inser jag att frågan är mycket komplicerad och 

vilka konkreta åtgärder som man kan göra kräver både undersökningar, analyser samt en stor 

insats från föreningen. 



Det vi alla vill är att fisket ska bli bättre och att man ska uppleva en förbättring av fångad fisk. 

Att det finns gott om fisk och även mycket grov fisk har undersökningar och provfiske gett 

svar på. Problemet är att exempelvis Västansjö är svårfiskad. 

Länsstyrelsen och en man vid namn Torleif tycker att med hjälp av den tidigare 

dokumentationen och ytterligare undersökningar så kan föreningen få hjälp med konkreta 

förslag och åtgärder. Länsstyrelsen har mycket goda erfarenheter av de projekt och jobb som 

AquaNord gjort för bl.a. Länsstyrelsen. Exempel Vojmåutredningen. 

MOTION 

Jag motionerar om att föreningen gör en utredning som kan hjälpa oss att ta fram en seriös 

och hållbar fiskevårdsplan. Uppdraget skall ställas till styrelsen som i sin tur utser en 

”fiskevårdutvecklingsgrupp” som innan den 31/12 2010 ska redovisa till styrelsen resultatet. 

Budget för detta uppdrag fastställs på årsmötet. 

Målsättningen ska vara tydlig och det är att ge förslag på en utvecklande och hållbar 

fiskevårdsplan 

 

Arne lundgren 

Styrelsen föreslår stämman: Verksamhetsplanen godkänns av stämman samt att en 

fiskevårdsgrupp utses i syfte att förbättra fiskevården inom våra vatten. Gruppen ska verka 

utifrån den av föreningen utverkade verksamhetsplanen. 

Tommy gick igenom verksamhetsplanen och poängterade att planen har blivit ett verktyg för 

att gå vidare i konkreta åtgärder. Vidare så förklarade han i ”bör” form att minimimåttet för 

öring ska vara 40 cm. Konkret så innebär detta att öringar mindre än 40 cm ska släppas 

tillbaka! 

(Tommy Bovinder kommenterar) 

 

Beslut: Stämman beslutade att godta Verksamhetsplanen där ”bör” satserna i den slutliga 

utgåvan som ska bifogas protokollet ska ändras till ”ska”satser. 

 

2009 års motioner 

 

MOTION 

Motion från Martin Lindqvist gällande § 5. har han dragit tillbaka och lämnat en ny.(som ni 

fått) 

 

(Här får Bertil kommentera!) 

Motion från Martin Lidqvist gällande paragraf 5. Denna motion har tyvärr inte blivit kopierad 

och medlemmarna har inte ta del av den. Många diskussioner och kommentarer runt detta från 

många parter togs upp.  

Beslut: Stämman beslutade att eftersom motionen inte blivit kopierad så ogiltigförklaras 

motionen 

 

 

 

 

 

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Styrelsen:  7 000 kr 

Revisorerna:     500 kr 

 

Beslut: Oförändrat 



8. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat (budget) 

Per Lundgren redovisade utgifts och inkomststaten 

 

Beslut: Budgeten godkändes 

 

9. Val av styrelse a) ordförande på 2 år b) 2 ledamöter på två år 

c) 2 ersättare på ett år 

Till Ordförande valdes: Bertil Östberg 

Till Ledamöter valdes: Kenneth Alenius, Per Lundgren 

Till Ersättare valdes: Monica Alenius (omval), Staffan Lindberg (omval) 

 

10. Val av 2 revisorer och 1 ersättare på 1 år 

Till revisorer valdes: Rikard Norberg, Kjell Persson 

 

11. Val av valberedning 

Till valberedning valdes: Stig Alenius, Bengt Hellgren, Valner Johansson 

 

12. Övriga frågor 

1 Projektgrupp för fiskevårdsutveckling. Styrelsen återkommer med 

en utförlig beskrivning. Intresserad Hans-Erik Linder 

 

2 Hastighetsbegränsningar inom vår by. Förfrågan till Vägverket ska 

skickas in. Tekniska nämnden i Vilhelmina är beslutande organ. 

Styrelsen får i uppdrag att ta kontakt med myndigheten 

 

 

Avslutningsvis så tackade Bertil mötesdeltagarna. Samtidigt så bad han om ursäkt för 

vredesutbrottet och bad berörda om ursäkt. 

 

 

Västansjö 2010-04-05 

 

 

 

Bertil Östberg 

Ordförande 

 

 

 

Protokollet justerat: 

 

 

 

Kenneth Alenius   Torleif Vestberg 


