Stöttingfjällets fiskevårdsområdesförening
Årsmöte den 25 mars 2018.
Uttermansgården i Norrbäck
Närvarande se bilaga 1.
_________________________________________________________
1. Harald Holmberg hälsar välkommen och öppnar årsmötet
2. Harald Holmberg väljs till årsmötets ordförande.
3. Annika Nordenstam och Lars Svedberg väljs till protokolljusterare.
4. Henrik Nordenstam väljs till sekreterare.
5. Närvarolista gäller som röstlängd.
6. Dagordningen fastställs och godkänns med de ändringar som framgår av
protokollet.
7. Kallelsen till årsmötet som i första hand skett genom annonsering har utgått
enligt stadgarna och godkändes av deltagarna på årsmötet.
8. Eftersom att föreningen varit vilande sedan 2011 finns ingen upprättad
verksamhetsberättelse. I stället delas en sammanfattande skrivelse ut till
samtliga närvarande där föreningens verksamhet över åren framgår.
Denna skrivelse bifogas till detta protokoll.
9. Det beslutas att fråga om ansvarsfrihet för styrelsen bordläggs till ett extra
årsmötet som kommer att hållas under verksamhetsåret. Då det för
närvarande inte finns någon upprättad revisionsberättelse eller några
årsmöteshandlingar går det inte att besluta om ansvarsfrihet.
Syftet med dagens sammanträde är att försöka bilda en styrelse som i sin tur
får i uppdrag att konstituera sig och därefter vidta de åtgärder som är
nödvändigha för att föreningen ska kunna återuppta sin verksamhet.
I samband med detta lyfts även fråga om stadgeändringar . De nu gällande
stadgarna kräver att styrelsen består av sex ledamöter och lika många
suppleanter jämte ordförande och revisorer med revisorssuppleanter. När
stadgarna antogs var tanken att styrelsen skulle bestå av företrädare från
samtliga skifteslag inom fiskevårdsområdet. Med tanke på att antal bofasta
inom byarna minskat drastiskt och när det av erfarenhet vitsat sig svårt att få
intressenter och fiskerättsägare att engagera sig i föreningen föreslås att
stadgarna ska ändras när det gäller kravet på styrelseledamöternas antal.
Då en förändring av stadgarna kräver två på varandra följande årsmöten
lämnas frågan till den kommande styrelsen som får i uppdrag att dels utforma
förslag till stadgeändring ifråga om såväl styrelsens sammansättning som
datum för årsmötet.

10. Fråga om ersättning till styrelse om revisorer stryks från dagordningen
11. Årsmötet beslutar att välja Annika Nordenstam som ordförande för
Stöttingfjällets FVO förening med en mandattid på ett år

Följande personer väljs som ledamöter i föreningen
Gabrielle Boström
Daniel Boström

2 år
2 år

Lage Bertilsson
Henrik Nordenstam
Thomas Nordenstam
Lars Svedberg

1 år
1 år
1 år
1 år

Samtliga väljs till ordinarie ledamöter. Styrelsen får i uppdrag att konstituera
sig vid ett konstituerande styrelsemöte som hålls i direkt efter detta årsmöte.
Styrelsen får även i uppdrag att komma med förslag till valberedningen på
personer som skulle kunna föreslås som suppleanter inför ett extra årsmöte
som kommer att hållas under verksamhetsåret.
12. Till revisorer väljs Staffan Nordenstam och Allan Arvidsson. Till
revisorssuppleant väljs Jens Arnfjell.
13. Till valberedning väljs Harald Holmberg och Eva Nordenstam.
14. Inga motioner har lämnats in
15. Fiskevårdsplanen som finns framtagen bör ses över och revideras i valda
delar. Styrelsen får uppdraget att göra detta.
16. Kojan vid alsträsket bör undersökas. Harald meddelar att den börjat sätta i
vissa partier och en översyn bör göras. Maria Staaf som hittills varit stugvärd
föreslås få fortsatt mandat att vara kontaktperson samt registrera bokningar
etc.
17. Förslag på hur och när eventuella fisketävlingar skulle kunna anordnas ska
lämnas in till styrelsen som får överväga möjligheterna att genomföra detta.
18. Trots att föreningen hittills varit vilande har ändå haft vissa inkomster. Det rör
sig främst om förslånda fiskekort och uthyrning av fiskecampen.
Verksamhetsåret 2017 inkom ca 3050 kr.
19. Det beslutas att ett extra årsmöte ska hålls i Uttermangården den 16 juni 2018
klockan 18:00 Kallelse ska ske genom annonsering och via e-post till alla
fiskerättsägare som meddelat sina kontaktuppgifter.

20. Protokoll från dagens årsmöte kommer att hållas tillgängligt hos ordföranden
och hos övriga styrelseledamöter samt på hemsidan.

_____________________

__________________________

Harald Holmberg
Mötesordförande

Henrik Nordenstam
Sekreterare

_____________________

_____________________

Lars Svedberg
Justerare

Annika Nordenstam
Justerare

