
Årsmöte Stöttingfjällets FVO   2009-03-15, Vinliden 

 

 

1. Mötet öppnas. 

 

2. Sture Arvidsson väljs som mötesordförande. 

 

3. Till justeringsmän väljs Lars Svedberg och Staffan Nordenstam. 

 

4. Henrik Nordenstam väljs till sekreterare för årsmötet. 

 

5. Inga fullmakter har inkommit. Närvarolista gäller som röstlängd.  

(Lennart Erixon ej medlem i FVO). 

 

6. Dagordningen godkänns. Det beslutas att frågan om lottdragning på försålda fiskekort skall 

tas upp som en övrig fråga under punkten 20. 

 

7. Kallelse till årsmötet godkändes. 

 

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

Kassör fördrog och kommenterade kassaberättelse. Sture Arvidsson föredrog 

revisorsberättelsen.  

 

Många fiskekortsförsäljare har lämnat in redovisningen av försålda fiskekort för sent för att 

dessa skall komma med i bokslutet. Mot bakgrund av detta beslutas att vi skall föra sent 

inkomna fiskekortredovisningar till det redovisningsår där de hör hemma, 2008.  

 

För att motverka att detta upprepas beslutas att all redovisning avseende fiskekort måste göras 

i god tid innan årsskiftet. Thomas kommer att utforma en blankett för att underlätta 

inrapporteringen och denna kommer att skickas till samtliga kortförsäljare.  

 

Vidare lämnas önskemål att kassarapport och balansräkning biläggs kallelsen till nästa 

årsmöte. 

 

9. Styrelse beviljades ansvarsfrihet för år 2008. 

 

10. Ingen ersättning till styrelse och revisorer har utgått under verksamhetsåret 2008. 

 

11. Styrelsens sammansättning 2009: 

 

Ordförande  Harald Holmberg  1 år  

Kassör  Tomas Nordenstam  2 år (omval) 

   

Ledamöter  Elin Magnusson  2 år (ny) 

  Maria Staaf   2 år (ny) 

  Henrik Nordenstam  2 år (omval) 

 

 

Suppleanter  Staffan Nordenstam  1 år  

Richard Nordenstam  2 år (omval) 



  Jan Olov Lundin  2 år (nyval) 

  Sven-Erik Eriksson  1 år (nyval) 

   

 

12.  Revisorer Allan Arvidsson  1 år  

Elinora Asplund   2 år (nyval) 

 

Revisorsuppleanter  Sture Arvidsson   2 år (ny) 

Lage Bertilsson   1 år 

 

13. Till valberedare valdes Lennart Erixon och Märit Arvidsson. 

 

Mötet ajourneras för fikapaus 

 

14. Inga motioner har inkommit. 

 

15. Mötesdeltagarna informeras om att fiskevårdsplanen finns med vid samtliga styrelsemöten 

och att den utgör ryggraden i styrelsearbetet. Målsättningen är alltjämt att fiskeplanen 

efterlevs.  

 

Vidare informeras om att det under året kommer att kallas till ett styrelsemöte där även andra 

föreningar från Stöttingfjällsbyarna kommer att bjudas in. Målsättningen är att utveckla 

samarbetet mellan de lokala föreningarna inom fiskevårdsområdet. 

 

16. Det beslutades att ingen utplantering av fisk kommer göras under verksamhetsåret. Vi 

kommer istället att utvärdera tidigare fiskevårdsåtgärder för att på så sätt få en uppfattning om 

utfallet av tidigare utplanteringar. 

 

17. Vi diskuterar ekonomin för fiskecampen och det konstateras att det finns intressenter som 

nyttjar platsen utan att erlägga någon avgift. Tydligast exempel på detta utgörs av 

förbipasserande skoteråkare som ofta rastar i kojan. Det beslutas att vi skall se över 

skyltningen inom området så att det tydligt framgår att de som använder sig av kojan skall 

betala aktuell avgift.  

  

18. Jan-Olov Lundin informerar om att årets fisketävling på Saddijaure planeras för fullt. 

Annonsering skall ske i lokala annonsblad både i Lycksele och angränsande kommuner. Det 

skall även informeras om fisketävlingen på hemsidan. 

 

19 Den ekonomiska målsättningen för verksamhetsåret är att sälja fler fiskekort samt att vi 

hyser förhoppningen om att årets fisketävling skall generera större intäkter än förra året. 

 

20. Harald informerar om att vattensamverkan norr inbjudit till en konferens i Skellefteå 

rörande Vattensamverkan Norr.  Vi är också inbjudna till en information om fisketurism. 

Styrelsen lämnas uppdraget att besluta i frågan om vi skall delta vid denna. 

 

Henrik förevisar de skyltar som kommer att sättas ut inom området och som kommer att 

upplysa om krav på fiskekort samt hänvisning till var detta kan införskaffas. Vidare innehåller 

skylten information om föreningens hemsida. 

 



Det genomförs en lottdragning på försålda fiskekort. Årets vinnare är Patrik Andersson som 

kommer att beredas tillfälle att följa med på den fiskeresa som styrelsen anordnar under året. 

 

21. Protokollet från årsmötet kommer att hållas tillgängligt hos samtliga kortförsäljare, 

revisorer, valberedare samt på hemsidan. 

 

22.. Mötet avslutas. 

 

Vinliden den 15 mars 2009. 

 

    Justerare 

 

    ___________________________ 

     

Lars Svedberg 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare  

 

_________________________  ____________________________ 

 

Henrik Nordenstam   Staffan Nordenstam  


