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Förslag till verksamhetsplan för
Stöttingfjällets FVO 2018
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Om föreningen
Föreningen bildades 1988 och firar i år 30 år!
Föreningen har varit vilande mellan 2011-2017 men i samband med årsstämman 2018 fick
föreningen en ny styrelse och nu kommer vi att starta upp verksamheten igen så smått.
Under åren har föreningen genom otaliga ideella insatser bidragit till att förbättra fisket i
fiskevårdsområdet. Mer information om vår verksamhet finns på föreningens webbplats:
http://fvo.stottingfjallet.se.

Medlemmar och fiskevårdsområde
Föreningen har mellan 80- 100 medlemmar, det vill säga samtliga fiskerättsägare inom
fiskevårdsområdet Stöttingfjället. Se karta sidan 3 för förtydligande av fiskevårdsområdet.

Syftet med föreningen
Syftet med Stöttingfjällets FVO är att tillvarata områdets möjligheter till fritidsfiske,
tillgängliggöra och förbättra fiskevattnen för alla, samt skapa en grund för gemenskap och
samarbete mellan byarna och därigenom verka för byarnas utveckling.
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Planerad verksamhet 2018
Då föreningen varit vilande sedan 2011 finns det mycket att göra, och styrelsen föreslår tre
fokusområden för 2018:
1. Förankring och kommunikation
2. Fungerande fiskekortsförsäljning
3. Fiskevårdsplan

Alsträskkojan, föreningens fina fiskecamp, en viktig plats för vår FVO.

1.

Förankring och kommunikation

Aktivitet
Ta fram en ny fiskerättsägarförteckning.

Ansvarig
Annika och Thomas

När förteckningen är klar skicka brev till
samtliga medlemmar om att vi nystartat
föreningen och informera om att vi
planerar en ny fiskevårdsplan.
Ta fram ny information och sätta upp en
skylt om betalning med Swisch vid
Alsträskkojan och ev. andra platser.
Kommunicera med personer som vi vet
fiskar om att lösa fiskekort i en positiv
anda och berätta att vi nystartat
föreningen.
Lägga ut information löpande på
webbplatsen.
Påbörja arbetet med att uppdatera
stadgarna så att vi enklare kan tillsätta
en ny styrelse varje år.

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Henrik
Styrelsen tillsammans med
årsstämman.
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2.

Fiskekortsförsäljning

Aktivitet
Öppna ett swischkonto för att möjliggöra
för betalande att lösa fiskekort
smidigare.
Gå igenom tillsammans med styrelsen
hur fler än kassören kan se att fiskekort
betalats.
Trycka upp visitkort och placera ut vid
t.ex. Alsträskkojan med
swischkontonumret.
Ta fram en ny fiskekarta.
Lägga ut information på webbplatsen om
swisch.
Utreda möjligheter, och ta fram för och
nackdelar med möjligheterna till att lösa
fiskekort på internet.
Uppdatera lista över vilka personer som
säljer fiskekort.

3.

Ansvarig
Gabrielle

Gabrielle

Styrelsen

Styrelsen
Henrik
Styrelsen

Styrelsen

Fiskevårdsplan

Aktivitet
Under hösten 2018 se över den befintliga
fiskevårdsplanen.
Boka in ett möte med Greger Jonsson,
fiskevårdskonsulent i Lycksele kommun
för att undersöka möjligheterna som
finns för att söka stöd till åtgärder.
Innan årsstämman 2019 erbjuda
medlemmarna en möjlighet att komma
med idéer till och synpunkter på det nya
förslaget till fiskevårdsplan.
I samband med årsmötet 2019
presentera ett förslag till ny
fiskevårdsplan med åtgärder.

Ansvarig
Styrelsen
Annika

Styrelsen

Styrelsen
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