
 

 

Medlemmar i Testeboåns fiskevårdsområdesförening: 

Angående fiskemöte eller årsstämma 2020 

 

Hej 

Årets stämma är vansklig att genomföra smittspridningssäkert under pågående pandemi. 
Den blev lämpligast inställd. Därför har styrelsen beslutat att genomföra stämman säkert för 
medlemmarna genom poströstning. Hoppas ni har förståelse för denna ändring. 

Styrelsen ser poströstningen även som ett tillfälle att få lite kunskap om vad medlemmarna 
önskar eller vill uttrycka för synpunkter inför kommande säsonger. Mycket är på gång och 
framtiden för fisket i Testeboån ser bra ut. Skriv några rader på baksidan av röstlappen. 

 

Poströstning 

Röstningen utgår från stadgarna och en vanlig stämma. Vi ber respektive medlem att svara 
stämman på de vanliga frågorna genom att kryssa i de bifogade svarsalternativen samt 
skicka in resultatet i vårt bilagda frankerade kuvert.  

Vår ekonom kommer att öppna, räkna och registrera de svar som inkommer. Enligt majoritet 
för ja eller nej på respektive fråga. Styrelsen presenterar stämmoutfallet på hemsidan. Var 
vänlig och ge din röst senast 25 september till föreningen på detta enkla sätt. 

 

Några frågor 

Vi i styrelsen vill även passa på att fråga om det medlemsregister utifrån fastighetsregistret 
vi tillämpar för fiskerätten är godkänt utifrån GDPR regler.  

Vi har under åren varit ganska sparsamma med åtgärder för att gynna fiskevården. Med en 
starkare ekonomi och medlemmars hjälp kan vi göra en insats åt fiskevården och oss själva. 
Är detta något vi skall öka engagemanget kring?  

Med ökad reproduktion kommer fiskebeståndet att öka, detta ökar intresset för fiske och 
fiskekort. Ökad närvaro och ökade intäkter kan bli en utveckling inom några år. Positivt? 

 

Christofer Löwenberg 

Ordförande i Testeboåns fiskeområdesförening 

 

 

 



 

 

Stämma i Testeboåns fiskeområdesförening, poströstning före 25 september 2020 

Fastighet…………………………………………………………………………… 

Namn ………………………………………………..…………………………… 

Fråga från stämman, grund för beslut. Jag tillstyrker att JA NEJ Kommentar 

stämman genomförs genom poströstning.    

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 

(Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt  revisorernas 
berättelse finns på föreningens hemsida.) 

   

vinsten 2019 går in i fortsatt räkning 2020.    

inga arvoden till styrelse och revisor betalas ut.     

till styrelsen ledamöter för 2 år väls Christofer Löwenberg, Patrik 
Fredriksson, Leif Östman, Billy Lindberg, Johan Hillman och Andreas 
Larsson samt som suppleanter Tony Holmberg och Lars-Göran 
Löhman. 

   

ordförande för 1 år väljs Christofer Löwenberg.    

till revisorer väljs Sven-Arne Tröjbom, och Lars Olof Engström samt  
till revisorssuppleant väljs Anders Elfving. 

   

till valberedning väljs Börje Westring och Lars-Göran Löhman.    

de ändringar i fiskeregler som styrelsen skrivit på hemsidan i rött 
skall vara gällande. 

   

avgifter för fiske och föreningens tilldelning av fiskerätter lämnas 
oförändrade under året, lika som föregående år. 

   

den uppdaterade fiskeplanen på hemsidan antas som föreningens 
fiskeplan. 

   

 

Fråga från föreningen. Jag godkänner att JA  NEJ Signatur 

föreningen upprätthåller ett aktuellt medlemsregister med mitt namn, 
adress och fastighet med fiskerätt. 

   

 

Föreningen är mycket tacksam att du poströstar! 

Och ännu mer så, om du skriver någon kommentar till frågorna ovan eller önskemål för framtiden på 
baksidan!! 


