Årsberättelse Stöttingfjällets
Fiskevårdsområdesförening (FVO) 2019
Om 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.
Medlemmar i Stöttingfjällets FVO är samtliga fiskerättsägare inom området och föreningen
hade cirka 170 medlemmar under 2019.
Årsmötet hölls den 10 mars i Vinlidens byastuga. Kallelse till årsmötet sker i enlighet med
stadgarna genom annons i Lycksele annonsblad.
Föreningen har haft 6 styrelsemöten under året samt årsmöte. Föreningens representanter
har dessutom deltagit i ett vattenrådsmöte för Södra Lappland i Lycksele.
Styrelsen 2019 består av:
Ordförande Annika Nordenstam
Vice ordförande Lars Svedberg (ansvarar även för tillsyn av Alsträskkojan)
Sekreterare Henrik Nordenstam
Kassör Gabrielle Boström
Ledamot Daniel Boström
Ledamot Lage Bertilsson
Ledamot Elin Magnusson
Ledamot Thomas Nordenstam.
Övriga
Maria Staaf, ansvarig för fiskecampen, Alsträskstugan.
Revisorer
Lars Wendel och Anders Fransson är revisorer. Revisorssuppleanter är Jens Arnfjell och
Christer Abrahamsson.
Valberedning
Eva Nordenstam, Harald Holmberg och Majlis Bertilsson Malmberg.

Fokusområden under 2019
Stämman beslutade att föreningen skulle arbeta med följande fokusområden för 2019:
1.
2.
3.
4.

Förbättrad förankring och kommunikation
Fiskekortsförsäljning
Fiskevårdsplan
Finansiering

Under 2019 arbetet främst handlat om punkterna 1, 2 och 4.
Vi förnyade bland annat informationen om föreningen på webbplatsen och i Alsträskkojan
och arbetade med att öka kunskapen om att föreningen åter är verksam hos våra
medlemmar och hos allmänheten.
Vi fortsatte att utveckla vår Facebooksida för föreningen och med att lägga ut information
om våra aktiviteter på webben.
Vi satte upp ett tiotal informationsskyltar om fiskekort och hur man betalar vid olika
fiskevatten och fiskedrag.
Vi anordnade en informationsdag i slutet av februari där representanter från
Fäbolidengruvan berättade om sin pågående och planerade verksamhet och dess påverkan
på våra fiskevatten. Ett 20-tal personer deltog i Bratten Folkets hus, där mötet hölls.
Styrelsen hade i början av juni en städ-och reparationsdag av Alsträskstugan, föreningens
fiskecamp vid Alsträsket, där vi storstädade stuga, dass och uteplats, tog hem sopor,
åtgärdade stugknutar och dörr, samt röjde sly på stugplatsen. Vi försåg också stugan med
nytt städmaterial och uppdaterade skötselregler och priser.
Styrelsen undersökte möjligheten till att röja delar av en gammal led mellan Norrbäck och
Alsträskstugan. Markägare kontaktades och syftet var att om markägarna var intresserade
så skulle styrelsen skicka in en ansökan till LONA (lokalt naturvårdsprogram) under 2019. På
grund av att några av de berörda markägarna inte kunnat ta ställning i frågan lade styrelsen
planerna på is.
När leden till Alsträskkojan inte längre var aktuell beslöt styrelsen under hösten 2019 att
börja satsa på att undersöka hur vi kan förbättra våra fiskevatten, som en del i arbetet med
fiskevårdsplanen, och tog kontakt med Lycksele kommun och Greger Jonsson.

Med hjälp av Lycksele kommun och pengar från Vattenrådet kommer föreningen under 2020
att ha två-tre möten/workshopar i Vinliden där vi berättar om goda exempel på restaurering
av vattendrag i vårt län, men där vi också får information om hur våra vattendrag egentligen
mår. Under mötena vill vi samla upp idéer från aktörer och fiskerättsägare i området om vad
som kan vara intressanta vattendrag och åtgärder att satsa på framöver, och sammanställer
dessa i en fiskevårdsplan, som årsmötet får besluta om på årsmötet 2021.
Styrelsen påbörjade arbetet med att planera för en nystart av Stöttingsfjällsnappet som äger
rum den 1 mars 2020 på Södra Saddijaur.
Sist men inte minst ordnade styrelsen så att det går att betala fiskekort och stughyra med
Swish, vilket lett till att intäkterna från fiskekort ökat avsevärt.

Resultat 2019
Föreningen gör ett minusresultat under 2019, i enlighet med den budget som årsmötet
beslutade om på mötet, men en betydligt mindre förlust än beräknat, tack vare att
försäljningen av fiskekort med råge översteg de beräknade intäkterna.

Annika Nordenstam
Ordförande Stöttingfjällets FVO

