
Årsmöte Stöttingfjällets fiskevårdsområde  

 

Vinliden 2004.03.28 

 

Närvarande enligt upprättad deltagarlista 

 

1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Till mötesordförande valdes Harald Holmberg. 

3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars Svedberg och Sven-Erik Eriksson. 

4. Till sekreterare valdes Ronny Eklund. 

5. Beslutades att röstlängd skall upprättas vid eventuell omröstning. 

6. Dagordning fastställdes. 

7. Kallelse till årsmötet godkändes. 

8. Ordförande föredrog verksamhetsberättelse och kassaberättelse. Revisorer föredrog 

revisionsberättelsen. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10. Inga ersättningar till styrelse och revisorer. 

11. Till styrelse för kommande år valdes; 

Ordförande Harald Holmberg (1 år) omval 

Kassör Tomas Nordenstam (1 år)  

Sekreterare Ronny Eklund (2 år) omval 

Ledamöter LarsSvedberg (2 år) omval 

  Kent Maxe  (2 år) ny 

  Jan-Olof Lundin (1 år) 

  Torvald Gideonsson (1 år) 

 

Suppleanter Anders Fransson (2 år) omval 

  Mikael Lundin (2 år) omval 

  Staffan Lundin (2 år) ny 

  Rickard Nordenstam (1 år) 

  Torbjörn Hedman (1 år) 

  Sven-Erik Eriksson (1 år) 

 

 

12. Till revisorer valdes Valter Holmberg och Göran Andersson och till revisorsuppleanter 

valdes Maria Staaf och Lage Bertilsson. 

13. Till valberedning utsågs Åke Fransson, Lennart Eriksson och Rolf Eriksson. 

14. Inga motioner från medlemmar eller styrelse. 

15. Styrelse får i uppdrag att löpande besluta om utsättning av fisk beroende på 

föreningens ekonomiska status. 

Pris på fiskekort bestämdes till;   årskort  100 kronor 

    dagskort   40 kronor 

Barn under 16 år gratis. 

Dagskort Brånatjärn 100 kronor och max 3 fiskar. 

Efter 14 dagar säljes säsongskort för 250 kronor. 

16. Beslutades att styrelse ska kalla samman till extra möte när det finns ytterligare. 

information kring gruvbrytningen i Fäbodliden. Om möjligt med företrädare för gruva, 

kommun m.m. 

17. Styrelse får fullmakt att besluta om utsättning av fisk i Brånatjärn. 

18. Pimpeltävling ska hållas på Saddijauri  påsklördagen den 10/4. 



19. Styrelse får i uppdrag att sätta ut fisk i Öreälven för 5000 kronor. 

20. Styrelse får i uppdrag att utarbeta ett förslag till regelverk kring den upprättade 

fiskecampen. Detta presenteras vid informationsmötet kring gruvbrytningen i 

Fäbodliden. 

Spång läggs över Alsbäcken vid utloppet från Alsträsket – Valter, Sven-Erik och 

Harald ordnar detta. 

Holmen undersöker möjligheten till att upprusta stigar inom Alsbergets naturreservat. 

Uppdrogs till ordförande att ta kontakt med länsstyrelsen angående ansvarsfrågan 

kring höjningen av Saddijauri. 

Ivar önskar röja upp gammal stig – han kollar själv att detta är OK med berörda 

markägare. 

21. Protokoll ska finnas tillgängligt på internet, styrelse och hos berörda byar inom en 

månad från årsmötet. 

22. Mötet avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet Ronny Eklund 

 

 

Justeras  Sven-Erik Eriksson  Lars Svedberg 


