
Protokoll årsmöte Stöttingfjällets fiskevårdsområdesförening, 2019-03-10, kl 13:00  

Vinlidens byastuga 

_____________________________________ 

§ 1 Årsmötet öppnas  
Annika Nordenstam hälsar välkommen och förklarar årsmötet för öppnat. 

§ 2 Val av ordförande för årsmötet 
Annika Nordenstam väljs till ordförande för årsmötet. 

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justerare väljs Harald Holmberg och Lage Bertilsson. 

§ 4 Val av sekreterare på stämman 
Henrik Nordenstam väljs till sekreterare. 

§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud  
Totalt 24 personer antecknas närvarande vid årsmötet. Den närvarolista som upprättas gäller som 
röstlängd. Listan bifogas till protokollet. (Närvarolistan finns inte med i den version av protokollet som 
läggs ut på hemsidan) 

§  6 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs. 

§ 7 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt 
Årsmötet finner att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna.  

Annika informerar om de svårigheter föreningen haft med att ta fram en korrekt förteckning över 
fiskerättsägare inom området. Då varken länsstyrelsen eller lantmäteriet kunnat tillhandahålla dessa 
uppgifter har föreningen inhämtat information från Lycksele kommun. Denna förteckning har även visat 
sig innehålla fastigheter i Bjurträsk. Vid närmare efterforskning konstataras dock att dessa fastigheter inte 
ingår i fiskevårdsområdet. Styrelsen ska under det kommande verksamhetsåret arbeta med att fram en ny 
medlemsförteckning och en ny fiskerättskarta, för att förtydliga var områdets yttre geografiska gränser 
går. 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse  
Annika Nordenstam läser upp verksamhetsberättelsen som godkänns och läggs till handlingarna.  

§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
Gabrielle Boström föredrar balans och resultaträkningen som fastställs och läggs till handlingarna.  

§ 10 Beslut om att fastställa årets verksamhetsplan och budget 
Verksamhetsplanen och budgeten fastställs.  

§ 11 Revisorernas berättelser 
Revisorerna läser upp revisionsberättelsen som läggs till handlingarna. 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 13 Val av ordförande i styrelsen 
Annika Nordenstam väljs som ordförande för föreningen. 

 
 
 
 



§ 14 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Efter valberedningens förslag och årsmötets beslut antecknas styrelsens sammansättning enligt följande: 
 
Annika Nordenstam  väljs till ordförande på ett år 
Henrik Nordenstam   omval 2 år 
Lars Svedberg   omval 2 år 
Elin Magnusson  nyval 2 år 
Lage Bertilsson   ett år kvar 
Daniel Boström  ett år kvar 
Gabrielle Boström  ett år kvar 
Thomas Nordenstam  väljs till suppleant på 2 år 

§ 15 Val av revisor och suppleant  
Till revisorer väljs: 
 
Anders Fransson  1 år 
Lars Wendel   1 år 
 
Till revisorsuppleanter väljs: 
 
Jens Arnfjell   1 år 
Christer Abrahamsson  1 år 
 
§ 16 Tillsättande av valberedning 
Till valberedning väljs: 
 
Eva Nordenstam (samankallande) Harald Holmberg och Majlis Bertilsson Mannberg. 
 
§ 17 Föredragning och beslut av förändrade stadgar (se bilaga 1)  
De föreslagna stadgeändringarna fastställs av årsmötet. Eftersom frågan även behandlades vid 
föregående årsmöte antecknas att stadgarna nu justerats enligt vad som framgår av bilagan. Utöver vad 
som antecknas i stadgeändringarna noteras att de närvarande även önskar att kallelser till kommande 
årsmöten ska skickas via e-post till alla som lämnat sin e-post adress till styrelsen.  

§ 18 Övriga frågor 

Fredrik Nilsson meddelar att de gärna ser ett samarbete mellan föreningen och Stöttingfjällets 

skoterklubb. Fråga om båtens placering vid Alsträsket uppkommer. Det föreslås att båten flyttas så att 

den hamnar mitt emellan de stigar som går till platsen. Övriga frågor som diskuteras är hur föreningen ska 

hantera fiskets tillsyn och hur vi kan öka statusen för fler fiskevatten inom området så att inte allt fokus 

läggs på Alsträsket.  

Samtliga frågor hänskjuts till styrelsen. 

§ 19 Mötet avslutas 
Mötet avslutas. 
 
 



Vinliden 2019-03-10 

 

 

__________________________  __________________________ 

Ordförande    Sekreterare  

Annika Nordenstam   Henrik Nordenstam 

 

 

__________________________  __________________________ 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

Lage Bertilsson    Harald Holmberg  

  



BILAGA 1 

§ 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. 

Ny lydelse  

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. 

Ny lydelse 

Kallelse sker genom annons i ortspress. Medlem som hos styrelsen begärt att få kallelsen skriftlig eller per epost ska få 

sådan. 

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.   

Ny lydelse 

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. 

 


