
Årsmöte Stöttingfjällets FVO   2010-02-28, Fäboliden 

 

 

1. Mötet förklaras öppnat. 

 

2. Sture Arvidsson väljs till mötesordförande. 

 

3. Till justeringsmän väljs Harald Holmberg och Haldo Nystedt. 

 

4. Henrik Nordenstam väljs till sekreterare för årsmötet. 

 

5. Det konstateras att inga fullmakter har inkommit. Således gäller närvarolista som röstlängd.  

 

6. Dagordningen godkänns. Det framkommer önskemål om att styrelsen inför nästa års 

fiskestämma skall ombesörja att ett antal exemplar av dagordningen finns att tillgå vid 

stämman.  

 

7. Kallelse till årsmötet godkänns. 

 

8. Verksamhetsberättelsen som delats ut till samtliga närvarande på årsmötet läses upp av 

mötesordföranden. Merit Arvidsson upplyser om att det enligt verksamhetsberättelsen saknas 

två ledamöter i styrelsen, Ronny Eklund och Lars Svedberg. De finns inte heller omnämnda i 

förra årsmötesprotokollet. Bakgrunden till detta är att de tidigare valts för två år. Sekreteraren 

beklagar detta men erinrar om att protokollet justerats utan anmärkning och att det får anses 

märkligt att ingen noterat misstaget. Sammanfattningsvis beslutas att det i framtida protokoll  

tydligt skall framgå hela styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsår.  

 

Thomas tillägger att det av praktiska skäl inte genomförts någon fiskeresa under 

verksamhetsåret 2009. Förhoppningen är att den skall kunna genomföras under det 

kommande året. 

 

Med dessa tillägg läggs verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

Thomas föredrar det ekonomiska läget. Som en orsak till det positiva resultatet kan nämnas att 

föreningen mottagit ett bidrag på 25 000 kr från fiskeriverket samt att föreningen inte har gjort 

någon utsättning av fisk. Vi har dock inte nått målet att sälja fiskekort för 15 000 kr och det 

finns anledning att jobba vidare på det.  

 

Det framkommer önskemål om att kassarapport skall skickas ut tillsammans med kallelse till 

nästa årsmöte. Styrelsen skall försöka se till att detta ombesörjs. 

 

Sture Arvidsson läste upp revisionsberättelsen varpå denna läggs till handlingarna. 

 

9. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2009. 

 

10. Det konstateras att ingen ersättning till styrelse och revisorer har utgått under 

verksamhetsåret 2009. 

 

 

 



11. Styrelsens sammansättning 2010: 

 

Ordförande  Henrik Nordenstam  1 år  

Kassör  Tomas Nordenstam  1 år kvar 

   

Ledamöter  Ronny Eklund  2 år (omval) 

  Lars Svedberg  2 år (omval) 

  Kent Maxe    1 år nyval 

  Maria Staaf   1 år kvar 

  Elin Magnusson  1 år kvar 

     

Suppleanter  Staffan Nordenstam  2 år (omval) 

  Mikael Lundin  2 år nyval 

Richard Nordenstam  1 år kvar 

  Jan Olov Lundin  1 år kvar 

   

12.  Revisorer Allan Arvidsson  1 år omval 

Elinora Asplund   1 år kvar 

 

Revisorsuppleanter  Lage Bertilsson   1 år omval 

  Sture Arvidsson   1 år kvar 

 

 

13. Till valberedare valdes Lennart Erixon och Märit Arvidsson. 

 

Mötet ajourneras för fikapaus 

 

14. Det konstateras att inga motioner har inkommit. 

 

15. Frågan om fiskevårdsplanen och hur den efterlevs lämnas till styrelsen.  

 

16. Det konstateras att de utplanteringar som gjorts verkar ha gett gott resultat och styrelsen 

lämnas uppdraget att ansvara för en ny utsättning till hösten. Gruvbolaget Dragon Mining har 

gjort mätningar som rör fisket och Harald Holmberg lämnas uppdraget att kontakta Mats 

Östman för att undersöka hur dessa resultat kan komma oss tillhanda. Det framkommer 

synpunkter om att det för föreningens räkning inte finns någon mening med att sträva efter 

stora ekonomiska överskott. Därför skall styrelsen se till att det fattas beslut som gynnar fisket 

och fiskarna inom området.  

 

17. Styrelsen informerar om att Maria Staaf av styrelsen utsetts till ansvarig för fiskekampen 

och bokning av denna. Harald Holmberg meddelar att han kört fram ny ved till platsen. 

Villkoren för upplåtelse av fiskekampen föreslås oförändrade vilket årsmötet även beslutade.  

  

18. Årsmötet beslutar att Jan-Olof Lundin får i uppdrag att arrangera Stöttingfjällsnappet 2010 

vilket Lundin åtar sig med förbehållet att han behöver hjälp från styrelsen. Det poängernas att 

vi bör överväga att isarna kan vara dåliga i år och att det i värsta fall kan innebära att årets 

tävling får ställas in. Lars Svedberg meddelar att ställningen som används vid korvförsäljning 

är i dåligt skick. Haldo Nystedt lämnas uppdraget att i samråd med Lars Svedberg tillverka en 

ny sådan på föreningens bekostnad. 

 



19 Årsmötet beslutar att den ekonomiska målsättningen för verksamhetsåret skall vara att 

sälja fler fiskekort samt att föreningen hoppas att årets fisketävling skall kunna genomföras. 

 

20.  Thomas Nordenstam meddelar att vi fått en framställan från NORREK (Norrbäcks 

ekonomiska förening) om att presentera FVO-föreningen vid något av de sommarcaféer som 

anordnas i Norrbäck till sommaren. Årsmötet ställer sig positiv till detta och uppdrar åt 

styrelsen att diskutera detta närmare. 

 

21. Protokollet från årsmötet kommer att hållas tillgängligt hos samtliga fiskekortförsäljare 

samt på föreningens hemsida (http://fvo.stottingfjallet.se).  

 

Det antecknas att ett exemplar av protokollet ska skickas till Ronny Eklund vid Holmen skog. 

 

22. Mötet förklaras avslutat. 

 

Fäboliden den 28 februari 2010. 

 

    Justerare 

 

    ___________________________ 

     

Haldo Nystedt 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare  

 

_________________________  ____________________________ 

 

Henrik Nordenstam   Harald Holmberg  


