
Förslag till hantering av Ekonomi i Eda fiskevårdskrets 
under förutsättning att inkomster kommer in.
Kretsen kan gå ihop och sälja gemensamma fiskekort för att underlätta för besökare samt 
boende. Frågeställning är om vi ska se på gemensamma lösningar eller ej

Försäljning av gemensamt fiskekort?

Förslag 1: 
Kretsen ska sälja ett gemensamt fiskekort samt ett kanotkort som kretsen administrerar, samt att 
varje Fvof fortsätter att sälja sina resp fiskekort

Ja / Nej

Förslag 2: 
Kretsen ska inte sälja ett gemensamt fiskekort eller kanotkort. Varje fvof fortsätter enbart med sin 
egna försäljning.

Ja / Nej

Hur många gemensamma fiskekort kan vi tänkas sälja?
Vår uppskattning är att ett gemensamt fiskekort säljs med minst 100st årskort per år samt minst 100 
st veckokort per år. Kanotkort ca 100 per år

Prisexempel

• Årskort 800kr  x 100st = 80 000kr
• Veckokort 400kr x 100st = 40 000kr
• Kanotfiskekort 400kr x 100st = 40 000kr

totalt 160 000kr

Garanti för Fvof
Ett förslag är att skriva in en garanti till Fiskevårdsföreningarn a så att föreningarna inte 
förlorar sina vanliga försäljning när vi börjar sälja gemensamma kort. Förslag på garanti 
nedan

• Uppgifter tas in från varje Fvof hur stor ordinarie ( de vatten som ska ingå i gemensamt 
kort ) kortförsäljning som gjorts 2016, 2017 och 2018. 

• Kretsen betalar ut mellanskillnad motsvarande den eventuella summa som resp fvof minskat 
sin försäljning av fiskekort med jämfört med de tre referens åren.

• Ex en Fvofs referensår = 50 000 kr 
• 2020 års försäljning 45 000kr 
• Kretsen betalar in 5000kr i mellanskillnad till en Fvof

Ska vi skriva in en garanti enligt ovan i stadgarna?

Ja / Nej



Fiskevårdsarbete samt ekonomihantering om detta
Kretsen ska driva arbetet framåt med  fiskevårdsarbete samt hantering av hemsida, 
bidragsansökningar och kontakt med myndigheter. 
Frågeställning är hur Fiskevårdskretsen ska hantera dessa frågor.

Förslag 1
Försäljning av gemensamt fiskekort samt kanotkort går till gemensam kassa. 

• Pengarna används i första hand till finansiering av en anställd samordnare samt hemsida.
• Samordnare söker projektpengar för att hantera hemsida samt samordna fiskevård i kretsens 

område samt till viss del lön i projekt. 
• Resterande går till uttaxering.

Förslag 2
Försäljning av gemensamt fiskekort samt kanotkort går till gemensam kassa.

• En viss procentdel går till en fond som ska användas till fiskevård.
• En viss procentdel används till hemsidan
• Fvof kan ansöka från fonden när arbeten ska göras
• Konsult tas in vid behov
• Resterande går till uttaxering.

Förslag 3
Försäljning av gemensamt fiskekort samt kanotkort går till gemensam kassa. 

• En viss procent går till hantering av hemsida som styrelsen sköter
• Ingen samordnare
• Resterande går till uttaxering 
• Fvof sköter fiskevårdsarbetet själv och tar in hjälp själva



Ekonomihantering beträffande överskjutande del efter 
omkostnader
Vid försäljning av gemensamma lösningar så behövs ett beslut på hur pengar som kan bli över 
i kassan ska hanteras. Frågeställningen blir hur dessa pengar ska hanteras mot resp Fvof

Förslag till Uttaxering av Gemensamma Fiskekort, överskjutande del OBS 5 förslag

Förslag 1
Uttaxering efter försäljningsprocent. 

    • Sammanlagd fiskekortförsäljning för alla fvof i kretsen räknas ihop.( de egna korten)
    • Procent räknas ut för fiskekortförsäljning för resp fvof. 
    • Den procent räknas sen ut ifrån den summa som ska fördelas.
    • Summan utgår från försäljning från resp fvofs förra verksamhetsår.

Tex

    • 10 fvof sammanlagd försäljning 100 000kr (de egna korten)
    • fvof 1: 20 000kr =20%, av de gemensamma kortförsäljningen överskjutande del
    • fvof 2: 10 000kr= 10% osv…
    • summan kan variera från år till år beroende på försäljning

Förslag 2
Uttaxering efter Storleksmodell.

•Storleken på fvof områdesavgränsning styr uttaxeringen i procent.

T ex
    • 10 Fvof sammanlagda km² = 1000 km²
    • Fvof 1= 230 km² = 23%
    • Fvof 2= 340 km² = 34% osv
    • Detta blir fast fördelning varje år
      
Förslag 3
Fast uttaxering 
      

• Uttaxering varje år med fast summa med möjlighet att räkna upp summan. 
• Varje Fvof får en fast summa te x 10 000kr varje år oavsett hur fvof ser ut 
• Ingen hänssyn till årsförsäljning      
• ingen hänssyn till storlek      
• lika summa till alla- summan räknas upp med % varje år eller när styrelsen anser det 

nödvändigt.



Förslag 4
Uttaxering efter vattenstorlek samt försäljningsmodell.

• Storleken på fvof vattenområde ihop med fjolårets försäljning av fiskekort styr uttaxeringen 

T ex
10 Fvof sammanlagda km² = 1000 km² 
200 000kr i uttaxering, denna delas i två delar.
400 000 kr sammanlagd försäljning av egna kort av fvof

Fvof 1= 100km² vatten samt egna sålda fiskekort 30 000kr

1000km² / 100km² =  ger 10% av arealuttaxeringen = 100 000kr / 10% =10 000kr

30 000kr i egen sålda fiskekort =100 000kr / 30 000kr = 7,5% = 100 000kr / 7,5%= 7 500kr

Fvof 1 får då  17 500kr av uttaxeringen.

    

Förslag 5
Ingen uttaxering går till föreningarna. 
      

• Pengarna läggs i gemensam kassa och används för gynnande till alla Fvof
• Fvof lämnar in motion på arbeten och ideer.
• Fiskevårdskretsens styrelse beslutar prioriteringsordning och arbetsgång
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