
Stöttingfjällets fiskevårds förening 

Årsmöte den 27 februari 2011. 

Uttermansgården i Norrbäck 

 

Närvarande se bilaga 1. 

 

 

 

1.      Årsmötet öppnades av ordförande Henrik Nordenstam som 

hälsade alla välkomna till 2011 års årsmöte för Stöttingfjällets 

fiskevårdsförening. 

 

2.      Vald till årsmötets ordförande blev Henrik Nordenstam. 

 

3.      Vald till justerare blev Björn Nordenstam och Jan-Olov Lundin. 

 

4.      Vald till sekreterare blev Elin Magnusson. 

 

5.      Närvarolista gäller som röstlängd. 

 

6.      Dagordningen fastställs och godkändes. 

 

7.      Kallelsen har utgått enligt stadgarna och godkändes av deltagarna 

på årsmötet. 

 

8.      Henrik Nordenstam, ordförande läste upp verksamhetsberättelsen. 

Henrik Nordenstam har under de senaste veckorna försökt nå Thomas 

Nordenstam för att få del av de uppgifter som normalt bör framgå av 

verksamhetsberättelsen. Det gäller främst uppgifter om föreningens 

ekonomiska situation, antalet försålda fiskekort etc. Thomas 

Nordenstam har tyvärr inte gått att nå och mot bakgrund av detta kan 

dessa uppgifter inte redovisas. Vidare framgår att revisorerna inte 

fått del av de dokument som de behöver för att kunna slutföra 

revisionsberättelsen. Thomas Nordenstam närvarar inte heller vid 

årsmötet. 

 

9.      Då kassören inte fullgjort sitt uppdrag och när styrelsen inte  

kan redogöra för föreningens ekonomiska situation beslutar årsmötet att det 

inte går att lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

Det beslutas att vi ska kalla till ett nytt årsmöte där vi tar upp ekonomifrågorna.  

Övriga frågor avhandlas vid dagens årsmöte enligt den fastställda dagordningen. 

 

10.     Ersättning till styrelsen och revisorerna har inte skett. 

 

 



11.     Ordförande      Henrik Nordenstam       omval 1 år 

          Kassör             Tomas Nordenstam        omval 2 år 

 

          Ledamöter       Ronny Eklund            1 år kvar av mandatperioden 

                                  Lars Svedberg            1 år kvar av mandatperioden 

                                  Maria Staaf     omval 2 år 

                                  Elin Magnusson         omval 2 år 

                                  Johan Wollberg          nyval 2 år 

 

Suppleanter                   Staffan Nordenstam     1 år kvar av mandatperioden 

                                      Richard Nordenstam     omval 2 år 

                                      Mikael Lundin             1 år kvar av mandatperioden 

                                      Jan-Olov Lundin           omval 2 år 

 

12.      Revisorer           Allan Arvidsson omval 1 år 

                                      Lage Bertilsson   nyval 1 år 

 

Revisorsuppleanter       Sture Arvidsson omval 1 år 

                                      Elinora Asplund  nyval 1 år 

 

13.     Förlag kommer under 2011. 

 

14.     Inga motioner från medlemmar har kommit in. 

 

15.     Styrelsen har ett förslag till en omarbetad fiskevårdplan. Denna 

punkt kommer att ta upp vid det extra årsmötet 

 

16.     Henrik Nordenstam visar från datorn information om detta projekt. 

Mötet beslutade att föreningen skall vara med i detta projekt. 

 

17.     Mötet ansåg att det är upp till styrelsen att besluta om fortsatt 

utplantering av fisk. 

 

18.     Denna fråga tas upp vid nästa årsmöte. 

 

19.     Stöttingfjällsnappet 2011. För denna tävling kommer det att vara ett 

möte den 23 april kl.18.00 i Vinlidens byastuga 

 

20.     Punkten till det extra årsmötet. 

 

21.     Det har förekommit sabotage i Saddjaurs hytt (koja). Bordet var 

trasigt, rutan på dörren kraschad, skyltar blivit trasiga. Detta bör 

vara åtgärdat innan tävlingen. 

 



22.     Det extra årsmötet kommer att läggas i Lycksele. Det kommer att gå 

ut en ny kallelse så snart som möjligt. 

 

23.     Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________              __________________________  

Henrik Nordenstam                         Elin Magnusson 

Ordförande                                      Sekreterare 

 

 

 

_____________________               __________________________  

Björn Nordenstam                            Jan – Olov Lundin. 

Justerare                                            Justerare 

 


