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§ 1 Val av ordförande för extra stämma
Harald Holmberg väljs till mötesordförande.
§ 2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Lars Svedberg och Thomas Nordenstam väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
§ 3 Val av sekreterare på stämman
Henrik Nordenstam väljs till sekreterare.
§ 4 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
Den närvarolista som upprättas på årsmötet gäller som röstlängd. Listan bifogas till protokollet.
(Närvarolistan finns inte med i den version av protokollet som läggs ut på hemsidan)
§ 5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
Årsmötet finner att kallelsen skett enligt stadgarna. Styrelsen har valt att kalla genom annonsering i
Annonsbladet och via hemsidan.
§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar och revisionsberättelsen
Thomas delar ut en redovisning över föreningens ekonomi och föredrar denna inför årsmötet.
Rapporten bifogas till protokollet. Thomas informerar om att det kommit nya regler för ideella
föreningar som innebär att vi i framtiden kommer att behöva deklarera och redovisa moms för
försålda fiskekort. Annika Nordenstam föreslår att vi lägger till frågan om prissättning och frågor som
rör de nya redovisningskraven som en punkt i verksamhetsplanen och att styrelsen uppdras att
arbeta med dessa frågor och årsmötet beslutar att godkänna detta förslag. Gabrielle Boström
meddelar att föreningen ansökt om att få ett organisationsnummer hos Skatteverket.
Organisationsnummer är ett krav bland annat för att föreningen ska kunna skaffa ett Swishkonto för
att underlätta fiskekortsförsäljning.
Thomas föredrar revisionsberättelsen som föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 8 Beslut om att fastställa verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt
hantering av det ekonomiska resultatet
Med hänvisning till den skrivelse som Harald upprättade inför det förra årsmötet framgår att
föreningen haft viss verksamhet trots att den varit vilande. Under tiden 2011 till 2017 har bevakning
skett av såväl gruvnäring som vindkraftprojektering. Årsmötet beslutar att resultatet från föregående
period balanseras i ny räkning.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 10 Val av suppleanter till styrelsen enligt uppdrag på föregående årsstämma
Annika meddelar att det med hänvisning till föreslagna stadgeändringar konstaterat att vi för
närvarande inte behöver välja in några nya suppleanter. Detta har förankrat s med valberedningen.
§ 11 Föredragning och beslut av förändrade stadgar.
Annika föredrar de föreslagna stadgeförändringarna.
Årsmötet bifaller styrelsens förslag till stadgeändringar som sammanfattas enligt följande.

§ 11 Fiskestämmans tid och plats
Nuvarande lydelse av första stycket:
Ordinarie fiskestämma ska årligen hållas på den tid och ort som föreningens styrelse
bestämmer, dock senast den sista februari.
Styrelsens förslag till ändring av första stycket
Ordinarie fiskestämma ska årligen hållas på den tid och ort som föreningens styrelse
bestämmer, dock senast den sista april.
Med detta vill styrelsen skapa bättre förutsättningar för att kunna hålla årsmötet vid en
tidpunkt där fler medlemmar kan närvara.

§ 12 Kallelse
Nuvarande lydelse av de tre sista styckena i § 12
Alternativ 1
Kallelse till medlemmarna ska vara skriftlig.
Alternativ 2
Kallelse sker genom annons i ortspress. Medlem som hos styrelsen begärt att få
kallelsen skriftlig eller per epost ska få sådan.
Alternativ 3
Kallelse sker genom annons i ortspress samt med brev till minst en företrädare för varje
skifteslag som ingår i fiskevårdsområdet.
Styrelsens förslag till stadgeändring
Alternativ 1 och 3 stryks medan alternativ 2 kvarstår som enda alternativ med följande
justering:
Kallelse till årsmöte ska ske via annonsering i ortspress och på föreningens webplats.
Med detta vill styrelsen förenkla förfarandet att kalla till årsmöte. Den medlem som
trots allt vill ha en egen kallelse kan naturligtvis begära detta men det bör inte vara
något som styrs av stadgarna.

§ 16 Styrelse
Nuvarande lydelse
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i de olika byarna. Den ska bestå av
ordförande och sex övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dem.
Styrelsens förslag till stadgeändring
För föreningen ska finnas en styrelse som bör ha säte i de olika byarna. Den ska bestå av
ordförande och sex övriga ledamöter. Därutöver kan två suppleanter väljas.
Orsaken till den föreslagna ändringen är att det visat sig vara en tillräckligt stor
utmaning för valberedningen att få fram ordinarie ledamöter. Att de därtill ska finna
personliga suppleanter för ledamöterna verkar i det närmaste osannolikt. Situationen
ser helt annorlunda ut nu mot för när föreningen bildades. Med det
befolkningsunderlag som idag finns i de olika byarna känns det mest realistiskt att de
som väljs in i styrelsen också väljs som ordinarie ledamöter. Stadgeändringen skulle
dock hålla öppet för möjligheten att någon väljs in som suppleant om det skulle vara
aktuellt.

Då beslut om stadgeändring kräver två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie kommer
slutligt beslut om stadgeändring att fattas vid nästa årsmöte.
§ 12 Föredragning och beslut av verksamhetsplan (se bilaga)
Annika föredrar den av styrelsen upprättade verksamhetsplanen som fastställs av årsmötet. (Ett
tillägg görs vid årsmötet om att Henrik Nordenstam ska undersöka hur de nya reglerna om
redovisning av moms påverkar föreningens verksamhet)
§ 13 Förslag om ersättning för ansvariga för Alsträskkojan
Årsmötet beslutar att ersätta stugvärdarna Lars Svedberg och Maria Staaf för de kostnader som
uppstår i samband med deras uppdrag att ansvara för Alsträskkojan. Styrelsen får i uppdrag att
hantera detta.
§ 14 Övriga frågor
Lars Svedberg berättar om dagens arbete vid Alsträsket där delar av styrelsen gjort en storstädning
kojan, renkapat knutarna, justerat dörren och höjt hörn som börjat sätta mm. Bilder från
arbetsdagen kommer att läggas ut på hemsidan.
§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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