
Årsmöte Stöttingfjällets fiskevårdsområde 
 

Vinliden 2006.03.06 

 

1. Ordförande Harald Holmberg öppnade mötet. 

 

2. Till mötesordförande valdes Lennart Erixon 

 

3. Till justeringsmän och rösträknare valdes Sven-Olof Höglund och Sune Eriksson. 

 

4. Till sekreterare valdes Ronny Eklund. 

 

5. Upprop enligt fastighetslista och tillika röstlängd fastställdes av mötet. 

 

6. Dagordningen godkändes 

 

7. Kallelse till årsmötet godkändes. 

Noteras att Sven-Olof Höglund inte erhållit kallelse till årsmötet under flera år, trots 

påpekande om ny adress till sekreterare och ordförande.  

Beslutades att styrelse ska upprätta ny fastighetsägarlista med aktuella adresser. 

  

8. Harald H presenterade föreningens verksamhetsberättelse där frågor från föregående 

årsmöte klargjordes .( Mötet ajournerade kassa- och revisionsberättelse tills kassör 

anländer till mötet.) 

Kassör föredrog och kommenterade kassaberättelsen enligt den redovisning som 

skickats med i kallelsen. Ingen ekonomisk verksamhet har förekommit vid Brånatjärn 

under verksamhetsåret. 

Walter H föredrog revisorernas revisionsberättelse.  

Beslutades att kassör tittar över redovisningen av intäkterna från fiskekorten mellan år 

2004 och 2005 för att klargöra om intäkter kan ha redovisats på fel år. 

 

9. Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

10. Inga ersättningar till styrelse och revisorer. 

 

11. Till styrelse för kommande år valdes: 

 

Ordförande Anders Fransson (1 år) nyval 

Kassör Tomas Nordenstam (1 år)  

Sekreterare Ronny Eklund (2 år) omval 

Ledamöter Lars Svedberg (2 år) omval 

  Harald Holmberg (2 år) omval 

  Jan-Olof Lundin (1 år)  

  Torvald Gideonsson (1 år)  

Suppleanter Rickard Nordenstam (1 år)  

  Torbjörn Hedman (1 år)   

  Sven-Erik Eriksson (1 år)   

  Kent Maxe  (2 år) nyval 

  Mikael Lundin (2 år) omval 

  Staffan Lundin (2år) omval 



12. Till revisorer valdes Allan Arvidsson (2 år) och Göran Andersson (1 år). Till revisors 

suppleant valdes Lage Bertilsson. 

 

13. Till valberedning gjorde omval av Rolf Eriksson, Lennart Eriksson och Åke Fransson, 

där Åke är sammankallande. 

 

14. Inga motioner från medlemmar eller styrelse. 

 

15. Greger Jonsson, fiskevårdskonsulent för Hushållningssällskapet, berättade om sin 

verksamhet och gav tips och råd FVO angående fiskevårdsplaner, verksamhetsplaner 

och vikten av att fiskevårdsområden resonerar sig fram och bestämmer sig för vad 

fiskevårdsområdet verkligen vill med sin verksamhet. 

Beslutades att styrelse tar kontakt med Greger J för diskussion och ev. upprättelse av 

verksamhetsplan för fiskevårdsområdet. 

Utsättning av 1750 stycken öringsyngel har skett under året. Kontakt har ej tagits med 

Skogsvårdsstyrelsen då utsättningen skett vid ställen där ingen avverkning är aktuell. 

Beslutades att komplettera förra årets beslut om priser för fiskekort med att det nu 

även finns möjlighet att köpa familjekort för 150 kr/år. 

 

16. Stugan vid Alsträsket är nu i det närmaste färdigställd. I huvudsak återstår städning 

runt stugan.  

Beslutades att komplettera förra årets beslut om avgifter för stugan, med att det finns 

möjlighet att hyra stugan dygnvis och då kostar det 50 kr per person och övernattning, 

samt att man måste ha köpt fiskekort (års- eller dygnkort). 

 

17. Styrelse har gett Lars S i uppdrag att ordna med utsättning av fisk i Brånatjärn under 

våren. 

 

18. Styrelse har gett Jan-Olof Lundin i uppdrag att på påsklördagen ordna fisketävling på 

södra Saddijaure. 

 

19. Kassör fortsätter med 10 års avskrivningstid för stugan vid Alsträsket. 

Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat godkändes. 

 

20. Övriga frågor 

Fiskekortsförsäljare är;  Sture Karlsson, Harald Holmberg, Jan-Olof Lundin, 

Åke Fransson, Bruno Forsman, Torvald Gideonsson 

Kassör har vid snabb översikt av räkenskaperna under årsmötet sett att intäkter för 

kortförsäljning ska periodiseras om, så att fiskekortintäkterna för 2004 är 3920 kr och 

för 2005 är 3800 kr. 

 

21. Protokoll skickas till styrelse, fiskekortsförsäljare, de som anmält intresse på årsmötet 

och berörda byar inom fiskevårdsområdet inom 14 dagar från årsmötet. Om möjligt så 

ska protokollet läggas ut på internet. 

 

22. Mötet avslutades med att ordförandeklubban överlämnas till nya ordföranden. 

 

Vid Protokollet  Ronny Eklund 

 

Justeras  Sven-Olof  Höglund Sune Eriksson 



 

     

 

 

  

 

 

    


