
Extra årsmöte Stöttingfjällets FVO  2011-06-16 
  

Tid:                Kl. 19.30 

Plats:              Medborgarhuset Lycksele 

Närvarande:   Maria Staaf, Thomas Nordenstam, Lars Svedberg, Assar Karlsson, Oliver 

Strandberg samt Henrik Nordenstam 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Styrelsens ordförande Henrik Nordenstam hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

§ 2 Val av mötesordförende 

Stämman utser Henrik Nordenstam som ordförande för mötet. 

  

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Stämman utser Oliver Strandberg samt Assar Karlsson som justerare av 

mötesprotokollet.  

 

§ 4 Val av mötessekreterare 

Stämman utser Maria Staaf till att föra protokoll under mötet.  

 

§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om 

röstlängd 

Närvarolista upprättas. Se bilaga. Inga ombud närvarar. Mötet beslutar att närvarolistan 

gäller som röstlängd. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Oliver Strandberg framför att det i dagordningen inte framgår var ekonomin ska 

redovisas. Mötet beslutar att den ingår under punkt 8. Dagordningen godkänns. 

 

§ 7 Fråga om kallelse till stämman utgått stadgeenligt 

Kallelsen har utgått per post till samtliga medlemmar samt via annons i Lycksele bladet. 

Enligt stämman har kallelsen utgått stadgeenligt. 

 

 



 

§ 8  Revisorernas berättelse 

Styrelsens kassör Tomas Nordenstam delar ut resultat och balansrapport. Tomas 

redovisar ekonomin. Ingen av styrelsens revisorer närvarar vid mötet varför styrelsens 

ordförande läser upp revisionsberättelsen som är undertecknad av revisorerna. Enligt 

denna finns inget att erinra.  

 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för kommande verksamhetsår. 

 

§ 10 Fiskeplanen (omarbetad version presenteras) 

Oliver framför att denna inte kan redovisas och föras diskussion omkring då den inte 

varit tillgänglig för påseende innan mötet. Oliver framför önskemål om att styrelsen bör 

se över möjligheterna till att restaurera den del av Öreälven som inte på ett optimalt sätt 

restaurerades vid återställande efter flottningsepoken. Detta gäller sträckan mellan 

Björkberg och Vinliden. Åresmötet uppdrar till styrelsen att undersöka förutsättningarna 

för en ny restaurering av ovannämnda sträcka.  

Fiskeplanen lämnas utan åtgärd. 

 

§ 11 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 

Styrelsens förslag godkänns av årsmötet med tillägget att styrelsen bör arbeta för mera 

inkomster framgent. 

 

§ 12 Fiskecampen 

Ett bokningssystem har införts gällande stugan och båten i Alsträsket. Styrelsen har 

utsett Maria Staaf som bokningsansvarig. Övernattningarna har ökat i stugan vilket är 

positivt.  

 

§ 13 Övriga frågor som stämman beslutar uppta till behandling 

Inga övriga frågor har inkommit. 

 

§ 14 Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Ett protokoll ska finnas tillgängligt i varje by samt på föreningens hemsida. 

 



 

§ 15 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet     

 

 

_____________________    

Maria Staaf 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  ______________________ 

Oliver Strandberg   Assar Karlsson 

Justerare   Justerare   


