
Årsmöte Stöttingfjällets FVO   2007.03.27, Fäbodliden 

 

 

1. Mötet öppnades 

 

2. Sture Arvidsson valdes som mötesordförande. 

 

3. Justeringsman Lars S och Torvald G. 

 

4. Sekreterare Ronny Eklund. 

 

5. Inga fullmakter. Närvarolista gäller som röstlängd , Lennart E ej medlem i FVO. 

 

6. Dagordning godkändes. Ändring punkt 12 så att en revisor två suppleanter väljes. 

 

7. Kallelse till årsmötet godkändes. 

 

8. Versamhetsberättelse föredrogs av Harald Holmberg. Finns skriftligt hos ordförande. 

     Kassör  fördrog och kommenterade kassaberättelse. Årets resultat 2053 kr.  

     Allan A föredrog revisorsberättelsen. 

 

9. Styrelse beviljades ansvarsfrihet för år 2006. 

 

10. Ingen ersättning till styrelse och revisorer. 

 

11. Till styrelse för kommande år valdes: 

 

Ordförande  Harald Holmberg  1 år 

Kassör  Tomas Nordenstam  2 år 

Sekreterare  Ronny Eklund  1 år 

Ledamöter  Torvald  Gideonsson  2 år 

  Jan-Olov Lundin  2år 

  Lars Svedberg  1år 

  Henrik Nordenstam  2 år (ny) 

 

Suppleanter  Richard Nordenstam  2 år 

  Torbjörn Hedman  2 år 

  Sven-Erik Eriksson  2 år 

  Kent Maxe   1år 

  Mikael Lundin  1år 

  Staffan Lundin  1år 

 

12.  Revisor   Sture Arvidsson   2 år (ny) 

  Allan Arvidsson  1år 

 

Revisorsuppleanter  Göran Andersson   1år 

Lage Bertilsson   1år 

 

13. Till valberedare valdes Lennart Erixon. Lennart tillsammans med styrelsen utser 

      ytterligare deltagare i valberedningen. 



 

 

14. Förslag till ny kallelseordning diskuterades. Beslutades att kallelse till nästa årsmöte sker         

på samma sätt som tidigare. Styrelse lämnar då förslag till hur kallelse ska ske till 

årsmötet år 2009. 

 

15. Uppdras till styrelse att avgöra om man tycker att fisk ska utplanteras detta år. 

      Priset för fiske kort beslutades till samma som förra året.      

Priset för fiskekort beslutades vare detsamma under två år – ändring av fiskekortspriser 

sker årsmötet före det år som priset ska gälla. 

Beslutades att båthyran är 50 kr/dygn och max ett dygn.  

Vald  styrelse får i uppdrag att undersöka möjligheten att söka pengar från olika instanser 

samt att ta kontakt med Torbjörn Jonsson o Greger Jonsson  för upprättande av 

fiskevårdsplan – ev. möjlighet till pengar som gruvnäring satt av. 

Styrelse undersöker vilka möjligheter det finns för kontroll av fiske kort inom FVO´s 

vatten. 

 

16 Fiskecamp 

      Styrelse uppmanar alla att se till att kojan alltid är välstädat och att sopor tas med hem. 

       Avgifter för stugan som förra året. 

 

17. Brånatjärn – bryggor i dåligt skick.. Styrelse får avgöra om fisk ska utsättas i Brånatjärn.   

 

18. Fisketävling genomförd på Saddijauri. Önskemål att det skyltas och hänvisas bättre med 

      infarter till sjön för att undvika skada på egendom. 

 

19. Inkomst och utgifter för kommande året är vad den normalt löpande verksamheten 

      genererar.  

       Förhoppningar om ökad kortförsäljning i förhållande till hur mycket fiske som utnyttjas. 

 

20. Allan A har undersökt vad det kostar för FVO att försäkra Alsträskkojan för brand 

      samt ansvarsförsäkring för föreningen. Denna kostnad är 1125 kr/år. Beslutades att 

      föreningens kassör tecknar denna försäkring. 

      Harald presenterade förslag till krivelse för anspråk på Fäbodlidguvan i samband med   

      deras start av gruvdrift. Förslag till ekonomiska anspråk 600 000 kr. Årsmötet står enigt 

      bakom Harald Holmbergs skrivelse till miljödomstolen angående anspråken på 

      Fäbodlidgruvan. 

 

 

 

 

Fäbodliden 27/4-07 

 

Sekr.   Ronny Eklund 

 

 

Justeras  Lars Svedberg  

 

 

  Torvald Gideonsson 



 


