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Vinliden byastuga 

§ 1 Årsmötet öppnas  

Lars Svedberg hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 

§ 2 Val av ordförande för årsmötet 

Sture Arvidsson väljs till mötesordförande. 

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Tore Mannberg och Maj-Lis Bertilsson Mannberg väljs till protokolljusterare och rösträknare. 

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

§ 5 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud  
Som närvarande vid årsmötet antecknas Merit Arvidsson, Sture Arvidsson, Elin Magnusson, 
Fredrik Möller, Nils Ove Jonsson, Tore Mannberg och Maj-Lis Bertilsson Mannberg, Martin 
Magnusson, Lage Bertilsson, Annika Nordenstam, Henrik Nordenstam och Lars Svedberg. 
 
§ 6 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs 

§ 7 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 och Facebook. 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelsen delas ut till de närvarande. Efter genomgång av 
verksamhetsberättelsen läggs den till handlingarna. 

§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
Balans och resultaträkningen fastställs. Det noteras att försäljningen av fiskekort tycks öka 
som en följd av införandet av Swish. 

§ 10 Revisorernas berättelser 
Mötesordföranden föredrar revisionsberättelsen som godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

§ 12 Fråga om att fastställa årets verksamhetsplan och budget 
Årsmötet fastställer verksamhetsplanen och budgeten. 

§ 13 Fastställande av fiskekortsavgifter och stughyra av Alsträskkojan 
Avgiften för fiskekort föreslås oförändrade. Med anledning av rådande läge med Covid-19 
har styrelsen fattat ett tillfälligt beslut om att endast hyra ut hela alsträskkojan mot att det 
tidigare gick att hyra bäddar. För att säkerställa att den som hyr stugan inte kan få fler 
besökare hyrs nu stugan ut för 300 kr per natt. Årsmötet tillstyrker beslutet som gäller till 
nästa årsmöte. 



§ 14 Val av ordförande i styrelsen  
Annika Nordenstam väljs som ordförande 

§ 15 Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Valberedningen informerar om aktuella val. Efter årsmötets beslut antecknas styrelsens 
sammansättning enligt följande: 
 
Annika Nordenstam Omval 1 år 
Lage Bertilsson Omval 2 år 
Gabrielle Boström Omval 2 år 
Merit Arvidsson Nyval 2 år (ersätter Daniel Boström) 

Thomas Nordenstam 1 år kvar 
Henrik Nordenstam 1 år kvar 
Lars Svedberg  1 år kvar 
Elin Magnusson 1 år kvar 
 
§ 16 Val av revisor och suppleant  
Till Revisorer väljs Jens Arnfjell Njaita och Lars Vende. Till suppleant väljs Christer 
Abramsson. 

§ 17 Tillsättande av valberedning 
Till valberedning väljs Eva Nordenstam (sammankallande) Harald Holmberg och Maj-Lis 
Bertilsson Mannberg 

§ 18 Övriga frågor 
Elin Magnusson tar upp frågan om att utse en kommitté för att tillvarata markägarnas 
intressen i samband med det nya undersökningstillståndet som Bergstaten beviljat ett 
gruvbolag. Föreningen ställer sig positiv till detta men då det huvudsakliga uppdraget gäller 
fiskevård bör denna fråga hanteras särskilt då den är så omfattande och dessutom påverkar 
fastigheter som finns utanför fiskevårdsområdet. Föreningen ser det som en viktig 
information och de kan finnas anledning att återkomma i denna fråga vid ett senare tillfälle.  

Sture Arvidsson tar upp frågan om båtens placering vid Alsträsket. De som går till 
Alsträskkojan från Älgåsvägen måste gå långt för att komma till båten. Henrik Informerar om 
att det för närvarande finns en båt vid Alsträskkojan också som ägs av en privatperson som 
gett tillåtelse att använda båten. Därmed bordläggs frågan tills vidare. 

§ 19 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinliden 2020-08-08 

 

 

__________________________  __________________________ 

Ordförande    Sekreterare  

Annika Nordenstam   Henrik Nordenstam 

 

 

__________________________  __________________________ 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

Tore Mannberg   Maj-Lis Bertilsson Mannberg 


