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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  
Under 2022 har mötesverksamheten kunnat fortgå som vanligt. Årsstämman hölls den 17 
april på Byaården i Dikanäs och genomfördes som planerat. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen varit fulltalig och har haft 5 styrelsemöten varav ett har 
varit telefonmöte och övriga har varit via Teams. Ett möte kunde inte genomföras som var 
tänkt pga tekniska problem med uppkopplingen mot Teams (och Zoom) och där samordnade 
vi oss via telefon och mail i de frågor som var aktuella vid tillfället. Som tidigare har det, 
utöver styrelsemötena, förekommit många mailkonversationer och andra kontakter mellan 
styrelsens medlemmar.  
 
Övrig verksamhet  
Åtgärderna för att förbättra lekmöjligheterna för öring i bäcken mellan Bollvattnet och 
Västansjö har under året avslutats.  
 
Gapa-kojan har använts en del under året. Tyvärr har det varit mycket nedskräpning i kojan i 
år. Det är roligt att kojan används men vi påminner alla om att ta med sig skräpet och slänga 
det som vanligt.  Vi i föreningen är alla ansvariga för våra gemensamma tillgångar och vi 
behöver hjälpas åt. 
 
Dasset vid Gapa-kojan används en hel del, särskilt under vintertid, och vi har i nuläget inte en 
bra rutin för tömning och städning. Under pandemin var dasset låst pga risk för smitta men 
blev uppbrutet och viss åverkan hade gjorts. Vi behöver se över rutinerna för dasset 
eftersom det blir ganska fort smutsigt där. 
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Ekonomi  
Ekonomin är fortsatt stabil med tillgångar på 145 829,61 kr 2022-12-31.  Årets resultat är  
6 428,47 kr. Fiskekortsförsäljningen är vår enda inkomstkälla och den största enskilda 
försäljaren har varit Fiskekort.se. Under senhösten 2022 informerades vi om att Fiskekort.se 
skulle avsluta sin försäljning av fiskekort från årsskiftet 2022-2023. Vi har nu avtalat en ny 
försäljare, Laxportalen.se, som byggt upp en ny sida med försäljning som gäller från 1 januari 
2023. 
 
På grund av rikligt snöande och problem med parkeringarna på parkeringsplatserna så 
beslutades om att köpa in snöröjning av parkeringsplatsen vid viken, Västansjön. Vägverket 
plogar delvis upp den parkeringen och tidigare år har vi påpekat den dåliga snöröjningen och 
med viss fördröjning fått det upplogad. Under 2022 dröjde plogningen länge och då vi 
bedömer att det är viktig att den parkeringen är ordentligt upplogad köptes den tjänsten in. 
Utvärdering planeras under 2023. 
 
Vi har förnärvarande 2 Fisketillsyningspersoner, Kerstin Scherdin och Bengt Hellgren. Tommy 
Bovinder har valt att inte förnya sitt uppdrag. Vi har behov av fler Fisketillsyningspersoner 
och finns någon intresserad så går det bra att höra av sig till oss i styrelsen. 
 
 
Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året 
 
Styrelsen 
   


