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Förslag till verksamhetsplan
och budget för
Stöttingfjällets FVO 2020

Bild: Ett av de vindskydd som Stöttingfjällets FVO byggt.
Detta vid södra Saddijaur mellan Björkberg och Norrbäck.
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Om föreningen
Föreningen bildades 1988. Under åren har föreningen genom otaliga ideella insatser bidragit
till att förbättra fisket i fiskevårdsområdet Stöttingfjället som omfattar fiskevatten i
huvudsak inom Lycksele kommun i byarna Norrbäck, Sandås, Alsmark, Björkberg, Vinliden
och Fäboliden. Avrinningsområdet kan i stort sett sägas omfatta Öråns källflöden. Mer
information om vår verksamhet finns på föreningens webbplats: http://fvo.stottingfjallet.se
eller på vår Facebooksida.
Stöttingfjällets fiskevårdsområdesförening var vilande mellan 2011-2017 men i samband
med årsstämman 2018 fick föreningen en ny styrelse som arbetar med att utveckla
verksamheten år för år.
Medlemmar och fiskevårdsområde
Föreningen hade 170 medlemmar under 2019, det vill säga samtliga fiskerättsägare inom
fiskevårdsområdet Stöttingfjället.
En fiskevårdskarta över området finns tillgängligt på vår webbplats och arbete pågår med att
uppdatera fiskekartan.
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.
Planerad verksamhet 2020
Vi arbetar med följande mål som vi sedan kopplar aktiviteter till:
1.
2.
3.
4.

Förbättrad förankring & kommunikation
Ökad försäljning av fiskekort
Framtagande av en fiskevårdsplan
Förbättra framtida finansiering.

1.

Förbättrad förankring & kommunikation

Aktivitet
Genomföra olika utåtriktade aktiviteter för att öka intresset för
fiskevård och få fler att vilja delta i föreningens verksamhet.
Infoträff 19 februari Vinliden
Infoträff 19 mars Vinliden
Stöttingfjällsnappet 1 mars, S. Saddijaur
Delta i Vattenråd 11, Södra Västerbotten för att öka
samverkan med andra aktörer
Städning och underhåll av Alsträskkojan
Renovering av vindskydd vid Örån
Sätta upp information om FVO:n och våra aktiviteter på
anslagstavlor i våra byar.
Lägga ut information löpande på webbplatsen och Facebook.

Ansvarig
Styrelsen

Annika, invald i
Vattenrådet.
Lars
Lars
Lars
Henrik
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2.

Ökad fiskekortsförsäljning

Aktivitet
Ta fram en ny fiskekarta och lägg ut tillsammans med
information om FVO:t i byastugorna i området.
Kommunicera med personer, i en positiv anda, som vi vet
fiskar, om att lösa fiskekort och berätta om vad föreningen
gör och vad vi gör för fiskekortspengarna.
Fortsätta sätta upp skyltar och fiskekort i vårt
fiskevårdsområde.
Annonsering och affischering av Alsträskkojan

3.

Styrelsen

Styrelsen
Styrelsen

Framtagande av en fiskevårdsplan

Aktivitet
Genomföra minst två informationsträffar i Vinliden: 19
februari och 19 mars för att öka intresset hos medlemmar
och allmänhet om fiskevård och för att fånga upp deras
idéer om vad vi ska satsa på i den kommande
fiskevårdsplanen. Genomförs i samverkan med Vattenrådet
och Lycksele kommun.
Boka in ett möte med Greger Jonsson, fiskevårdskonsulent i
Lycksele kommun för att undersöka möjligheterna som
finns för att söka stöd till åtgärder som t.ex. för att
sammanställa fakta om våra vattendrag och sjöar.
Senast den 1 december ha tagit fram ett utkast till
fiskevårdsplan som årsmötet kan besluta om 2021. Och som
skickas ut till fiskerättsägarna att lämna synpunkter på
innan mötet.

4.

Ansvarig
Henrik och Annika

Ansvarig
Annika

Annika

Styrelsen

Förbättra framtida finansiering

Aktivitet
Ta fram en långsiktig plan för hur vi ska kunna finansiera
fiskevårdsplanens åtgärder.
Om lämpliga fiskevårdsåtgärder finns i fiskevårdsplanen,
skriva ihop en ansökan under hösten och söka stöd till
åtgärder via LOVA, ett nationellt stöd för lokal vattenvård.
Öka uthyrningen av fiskecampen Alsträskkojan genom
annonser och affischering i Lycksele kommun.

Ansvarig
Styrelsen
Styrelsen

Annika
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Budget 2020
Kostnader
Försäkring Alsträskkojan
Hyra lokaler för möten
Fika årsmöte
Material för reparation av
vindskydd Örån
Ved m.m. Alsträskkojan
Portokostnader infobrev till
170 fiskerättsägare
Webbhotell
Annonser
Övrigt
Stöttingfjällsnappet
Bank
Totalt

SEK
1 700
500
600
1 000
2 000
2 000
900
1 500
1 500
5 000
1 000
17 700 kr

Intäkter
Fiskekortsförsäljning
Uthyrning stuga
Intäkter Stöttingfjällsnappet
Totalt

8 500
4 200
5 000
17 700 kr

Beräknat resultat 2020

+/- 0 kr

Bakgrund till budget: Vi har inte genomfört Stöttingfjällsnappet på många år så vi vågar inte
utgå från att vi kommer att gå med vinst. Vi har prispengar på totalt 3000 kronor och till
nästa tillfälle av Stöttingfjällsnappet kommer vi att arbeta med att få sponsring på samtliga
priser.
Vi vill behålla den höga försäljningen av fiskekort och även öka uthyrningen av fiskecampen i
Alsträsket, vilket gör att vi även kommer att annonsera i Lyckselebladet/Annonsbladet inför
sommaren samt sätta upp affischer i byarna.
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