
Sammanträde med intresserade i Stöttingfjällets fiskevårdsområdesförening den 13 okt 2017  

i Uttermangården i Norrbäck. 

______________________________________________________________________________ 

1. Ordförande för kvällen, Harald Holmberg, hälsade de närvarande välkomna till träffen.  

Ordföranden påpekade att detta möte inte är något årsmöte! Ordföranden skulle föra anteckningar 

efteråt. 

2. Orsaken till träffen var att fiskeföreningen inte haft något årsmöte sedan 2012 varför det krävs ett 

nytt initiativ för att återuppta verksamheten. 

4. Pengar för fiskekort har influtit, men många har ändå fiskat utan fiskekort, då de av någon 

anledning trott  att detta var tillåtet, när inga årsmöten hållits. Så är dock inte fallet! Kring detta 

framfördes flera åsikter.  

5. En av deltagarna tyckte att det inte skulle gå att driva en förening, när befolkningsutglesningen var 

så alarmerande, som den i verkligheten är. Det är dessvärre så att inget av de politiska partierna i vår 

riksdag kan sägas representera landsbygdens intressen, vilket lett till den befolkningsutarmning som 

skett sedan 1950-talet.  

Det fanns också motstående åsikter att föreningsverksamheten måste återskapas. Därför beslöts att 

kvällens möte skulle föreslå en interimsstyrelse med uppdrag att hålla ett årsmöte inom den 

föreslagna tiden enligt stadgarna, där det fastslås att årsmöte skall hållas senast under februari 

månad.  

Följande personer föreslogs till interimsstyrelse: Thomas Nordenstam, Annika Nordenstam, Harald 

Holmberg, Henrik Nordenstam och Gabrielle Boström. 

Det fanns också förslag om att byaföreningarna i området skulle få ha ansvar för fiskeföreningen  och 

att ansvaret skulle alternera mellan byarna eller kanske skulle byaföreningarna i varje fall kunna 

utgöra valberedning till Stöttingfjällets fiskevårdsområdesförening, så att alla byar finns 

representerade i styrelsen. Interimsstyrelsen får ta hand om den frågan. Att ha årsmöte under 

februari månad ansågs som olyckligt ,då de flesta har svårt att ta sig till årsmötet under den kärva 

vintern. Bättre då under senvåren. Den frågan måste behandlas av två årsmöten innan beslut kan 

fattas. Interimsstyrelsen arbetar vidare med frågan. 

Påstående om att föreningen inte gjort något bemöttes med en redogörelse om vad som verkligen 

hänt under föreningens många aktiva år sedan 1990-talet.  

Nämnas bör: 

Fisketävling på påsklördag under många år som varit välbesökt och omtyckt. 

Utplanteringar av fisk i Öre älven, Norrbäcken, Alsträsket, Sörbäcken, Tvärbäcken, Brånatjärn under 

många år. Byggt Alsträsket fiskecamp, omtyckt och välbesökt. Detta inom ramen för SIKU-projekt. 

Byggt bro över Alsbäcken och restaurerat bro över Bäckmyrbäcken. 

Provfiskat i Alsträsket. 



Byggt flera gapakojor. 

Gjort bottenrestaurerat forsar i Öreälven efter de rensningar som gjordes under flottningsepoken. 

Provtagningar av fisk efter Tjernobylolyckan. 

Tagit fram en fiskeplan. 

Tagit fram avelsfisk som levererats till Öreborg, och varifrån fisk sedan utplanterats i vattendragen. 

Bevakat föreningens intressen i samband med Svartlidengruvans tillblivelse och även vad gäller 

Fäbolidgruvan genom närvaro vid möten och domstolsförhandlingar och genom skrivelser. 

Tagit fram en fiskekarta och skyltat i fiskeområdet. 

Föreningen har egen hyrbåt i Alsträsket. 

Gjort hemsida på Internet. 

Tillfrågades mötet om fiskeföreningen kunde betala för kvällens möte, vilket bifölls. 

Sammanträdet avslutades. 

Närvarande: Harald Holmberg, Thomas Nordenstam, Eva Nordenstam, Henrik Nordenstam, Staffan 

Nordenstam, Oliver Strandberg, Margit Strandberg, Jan Lundin och Daniel Boström. 

Anteckningar utförda av:  Harald Holmberg 


