
 

Dellångersåns Vassförening 
 

 

Kallelse till Årsmöte 

 

Lördag 30 mars 2019 kl 17.00 

I Föreningsstugan i Saltvik (Saltviks Café) 

Årsmöteshandlingar hittar ni på 

www.delangersan.se och på facebook-sidan delångersåns vassförening 

 

 

I samband med årsmötet bjuder  

Vassföreningen på korv.  

Kl 16.00 tänder vi grillen utanför stugan. 

Ta med hela familjen och kom och grilla. 

 

 

Välkomna!! 

http://www.delangersan.se/


 

Dagordning vid årsmöte i Delångersåns Vassförening 2019-03-30 

 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av två protokolljusterare och rösträknare 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

6. Fastställande av dagordning (Anmälan av övriga frågor) 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse det senaste verksamhetsåret 

 b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

 /räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksam- 

 hets-/räkenskapsåret 

11. Fastställande av medlemsavgifter (för nästkommande år) 

12. Motioner 

13. Val av 

 a) ordförande för en tid av 1 år 

 b) övriga ledamöter för en tid av 2 år.(väljs omlott) 

 c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år (väljs omlott) 

 d) 1 revisor och en revisorssuppleant för en tid av 2 år (väljs omlott) 

 e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år (väljs omlott) 

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 6. 

15. Årsmötets avslutande 



VERKSAMHETSBERÄTTESE 

För Delångersåns Vassförening 2018 

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande: Johan Bohlin 

Kassör och Sekreterare: Gunilla Jonsson  

Ledamöter: Marianne Kockum, Rolf Bergström, Anders Ulfheden 

Suppleanter: Gunnar Strömbom, Mats Holmgren 

Revisor: Pär Samnell 

Revisorsuppleant: Jonas Panes 

Valberedning: Rasmus Westin, Bosse Lindström 

Föregående styrelse har haft 4 protokollförda möten under 2018. 

Sittande styrelse (som valdes 2019-07-14) har haft fyra protokollförda möten under året. 

Efter div strul med motorn på vass båten har ett beslut tagits att köpa in en ny motor som är 

luftkyld, Roffe är ansvarig att leta efter en sådan inför kommande sommar. 

Föregående styrelse arrangerade en angeltävling och familjedag under Långfredagen 2018 

vid ån med bra uppslutning av medlemmar i föreningen, dock lyste fiskarna med sin 

frånvaro. Eftersom ingen fisk ville nappa så lottades prisbordet ut på startkort istället. 

Föreningen bjöd på hamburgare, korv och dricka vid Tobbas brygga. 

Arbetsdagen hölls den 7/7. Ett strålande arbete med vassklippning, rensning längs ån, 

röjning vid infarten av Saltvik med syfte att göra ån synligare. Styrelsen vill tacka alla tappra 

för deras strålande arbetsinsats. 

Vassfesten anordnades 2018 vid Nätviksgården hos Marianne Kockum, där även årsmötet 

hölls.  

Föreningen tillhandahöll välkomstdrink och upptända grillar. Festen är numera ett knytkalas 

så mat och tillbehör ansvarar deltagarna för själva. Thobba sponsrade med partytält och 

ljudanläggning. Föreningen ansvarade för att flera lotterier hölls under kvällen med flertalet 

fina priser på prisbordet. 

Vassfesten blev årets höjdpunkt och inga skandaler inträffade. Styrelsen vill därför tacka alla 

festprissar och i synnerhet arrangören. 

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort  TACK till alla som på olika sätt bidrar till att 

föreningens verksamhet fungerar, till områdets utveckling och den allmänna trevnaden. 

Enoksnäs 2019-03-01 

 

 

För styrelsen Ordf. Johan Bohlin 



Delångersåns Vassförening

Resultaträkning 2017-12-31 2018-12-31

Intäkter

Medlemsavgifter 9 300,00 5 550,00

Vassfest, lotteri mm 6 230,00 5 860,00

Övriga bidrag och sponsring 5 650,00 2 500,00

Övriga intäkter 45,96 2 390,00

Summa intäkter 21 225,96 16 300,00

Utgifter

Rep av inventarier och verktyg ‐1 842,00 0,00

Förbrukningsinventarier 0,00 ‐2 299,00

Förbrukningsmaterial ‐1 139,66 ‐3 322,00

Vassfest, förbrukninsmaterial (priser, tallrikar mm) ‐4 756,34 ‐5 788,20

Förbrukningsmaterial - åtgärder i o kring Dellångersån ‐2 608,00

Kontorsmaterial ‐350,00 0,00

Redovisningstjänster ‐1 150,00 0,00

IT-tjänster ‐838,00 ‐838,00

Bankkostnader ‐416,66 ‐840,00

Övriga externa tjänster ‐300,00 ‐400,00

Reseersättning skattefri 0,00 0,00

Summa utgifter ‐10 792,66 ‐16 095,20

Avskrivningar

Avskrivningar på maskiner o inventarier ‐13 600,00 ‐13 600,00

Summa avskrivningar ‐13 600,00 ‐13 600,00

SUMMA KOSTNADER ‐24 392,66 ‐29 695,20

Årets resultat ‐3 166,70 ‐13 395,20

Balansräkning 2017-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 68 000,00 68 000,00

Ack avskr på inventarier och verktyg ‐39 000,00 ‐52 600,00

Summa anläggningstillgångar 29 000,00 15 400,00

Omsättningstillgångar

Bankkonto 26 270,47 25 189,27

Handkassa 0,00 1 286,00

Fordringar  0,00 0,00

Summa omsättningstillgångar 26 270,47 26 475,27

Summa tillgångar 55 270,47 41 875,27

Eget Kapital och skulder

Balanserat resultat ‐58 437,17 ‐55 270,47

Årets resultat 3 166,70 13 395,20

Öresutjämning 0,00 0,00

Skulder  0,00 0,00

Summa  eget kapital ‐55 270,47 ‐41 875,27





VERKSAMHETSPLAN 2019 – Delångersåns Vassförening 

 

 

Verksamhetsplanen är utformad efter medlemmarnas önskemål om att 

fokusera på vassklippningen i ån. 

 

1. Avsyning och rensning av ån efter vintern för att förbereda årets 

klippning. Detta görs i Maj 

2. Klippning nr 1-juni före midsommar 

3. Arbetsdag och vassfest 2019-07-06 samt klippning 2 

4. Klippning 3, slutet på juni 

5. Klippning 4, augusti 

6. Inköp av ny båtmotor 

7. Rensning av ån under bron 

 

 



Delångersåns Vassförening

Resultaträkning 2018-12-31 Budget 2019

Intäkter

Medlemsavgifter 5 550,00 9 300,00

Vassfest, lotteri mm 5 860,00 2 300,00

Övriga bidrag och sponsring 2 500,00 9 200,00

Övriga intäkter 2 390,00 500,00

Summa intäkter 16 300,00 21 300,00

Utgifter

Rep av inventarier och verktyg 0,00 ‐4 000,00

Förbrukningsinventarier ‐2 299,00 ‐10 000,00

Förbrukningsmaterial ‐3 322,00 ‐2 500,00

Vassfest, förbrukninsmaterial (priser, tallrikar mm) ‐5 788,20 ‐1 000,00

Förbrukningsmaterial - åtgärder i o kring Dellångersån ‐2 608,00 ‐2 000,00

Kontorsmaterial 0,00 0,00

Redovisningstjänster 0,00 0,00

IT-tjänster ‐838,00 ‐850,00

Bankkostnader ‐840,00 ‐850,00

Övriga externa tjänster ‐400,00 ‐3 750,00

Reseersättning skattefri 0,00 ‐1 000,00

Summa utgifter ‐16 095,20 ‐25 950,00

Avskrivningar

Avskrivningar på maskiner o inventarier ‐13 600,00 ‐13 600,00

Summa avskrivningar ‐13 600,00 ‐13 600,00

SUMMA KOSTNADER ‐29 695,20 ‐39 550,00

Årets resultat ‐13 395,20 ‐18 250,00

Balansräkning 2018-12-31 Preliminär 2019

Anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 68 000,00 68 000,00

Ack avskr på inventarier och verktyg ‐52 600,00 ‐66 200,00

Summa anläggningstillgångar 15 400,00 1 800,00

Omsättningstillgångar

Bankkonto 25 189,27 20 539,27

Handkassa 1 286,00 1 200,00

Fordringar  0,00 0,00

Summa omsättningstillgångar 26 475,27 21 739,27

Summa tillgångar 41 875,27 23 539,27

Eget Kapital och skulder

Balanserat resultat ‐55 270,47 ‐41 789,27

Årets resultat 13 395,20 18 250,00

Öresutjämning 0,00 0,00

Skulder  0,00 0,00

Summa  eget kapital ‐41 875,27 ‐23 539,27



 

 

Valberedningens förslag till styrelse 2019 i  

Delångersåns Vassförening 
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