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§ 1 Årsmötet öppnas  

Annika Nordenstam hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 

§ 2 Val av ordförande för årsmötet  

Sture Arvidsson väljs till mötesordförande. 

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Daniel Boström 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  
Närvarande vid mötet antecknas på särskild närvarolista som bifogas till protokollet. 
Protokollsbilagan tas bort från den digitala versionen som publiceras på hemsidan. Orsaken 
till detta är gällande bestämmelser enligt GDPR. 
 
§ 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. Annika läser upp valda delar av 
verksamhetsberättelsen. Trots de utmaningar som föreningen haft att genomföra olika 
projekt under rådande Coronaläge har det ändå gått att bedriva viss verksamhet. Bland 
annat genomfördes Stöttingfjällsnappet, det hölls ett antal informationsträffar som på sikt 
ska leda till en ny fiskevårdsplan. Vi har renoverat ett av vindskydden vid Örån och det har 
gjorts översyn av Alsträskkojan där vi även köpt in en del nytt material. Förberedande arbete 
har gjorts för kommande restaurering av vattenhinder vid Vitstarrbäcken (även kallad 
Vistarrbäcken)  

§ 9 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
Gabrielle föredrar balans och resultaträkningen som fastställs. Det kan noteras en ökning 
både för försäljning av fiskekort och uthyrning av kojan jämfört med föregående 
verksamhetsår.   

§ 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 
Annika föredrar föreningens förslag till verksamhetsplan och budget. Coronaläget har som 
sagt påverkat verksamheten. Vi har haft lägre kostnader då aktiviteterna varit begränsade. 
Styrelsen arbetarför att uppnå de mål som finns i verksamhetsplanen som bifogas till 
protokollet. Årsmötet fastställer verksamhetsplanen och budgeten.  
 
På årsmötet framkommer synpunkter på den försäkring som tecknats för Alsträskkojan. Den 
kan vid första anblick synas aningen kostsam. Styrelsen meddelar att man tidigare gjort 
försök att få ner premien utan resultat. Styrelsen får i uppdrag att göra en ny översyn av 
aktuell försäkring så att det blir tydligt vad som ingår i denna. Styrelsen kommer senast vid 
nästkommande årsmöte att redovisa utfallet av detta.  
 
Styrelsen kommer även att se över val av bank. I dagsläget använder föreningen Swedbank 
men det kan finnas läge att se över detta eftersom att det inte varit helt problemfritt.  
 
Harald har upp frågan om att restaurera överfarten över bäcken efter den väg som går till 
Alsträskkojan från Christer Abramssons väg. Frågan överlämnas till styrelsen som får i 
uppdrag att utreda frågan vidare.  

§ 13 Fastställande av fiskekortsavgifter och stughyra av Alsträskkojan 
Avgiften för fiskekort och hyra av Alsträskkojan samt föreningens båt föreslås oförändrade 
och årsmötet beslutar att fastställa aktuella priser som därmed gäller fram tills nästa 
årsmöte. Förändringen som infördes vid tidigare årsmötet om att det endast går att hyra 
hela stugan och inte enskilda bäddar gäller till dess att årsmötet beslutar om något annat. 
Mötesordföranden tar upp frågan om vad som gäller för Alsträskkojans nyttjande och om 
det finns något servitut eller avtal mellan markägaren och föreningen. Styrelsen kommer att 
undersöka vad som beslutats tidigare och återkoppla vad som gäller.  

§ 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 1 år kvar 
Gabrielle Boström 1 år kvar 
Merit Arvidsson 1 år kvar  

Thomas Nordenstam 2 år omval (som ersättare) 
Henrik Nordenstam 2 år omval 
Lars Svedberg  2 år omval 
Elin Magnusson 2 år omval 
 
§ 16 Val av revisor och suppleant  
Till Revisorer väljs Jens Arnfjell Njaita och Lars Vende. Till suppleant väljs Christer 
Abramsson. 



§ 17 Tillsättande av valberedning 
Det beslutas om omval för Harald som även utses till sammankallande och Eva och Maj-Lis 
väljs på ett år till. 

§ 18 Övriga frågor 
Länsstyrelsen ska tillskapa nya stigar inom Naturreservatet och i samband med detta 
kommer föreningen att få med viss information om våra fiskevatten på de skyltar som sättas 
upp i området.  Haldo tar upp frågan om vindskydden som finns inom fiskevårdsområdet. En 
kartläggning av de vindskydd som finns inom området ska göras och i samband med detta 
kommer även en enklare kontroll av tillåtlighet av dessa att genomföras.  

§ 19 Mötet avslutas 
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__________________________  __________________________ 

Ordförande    Sekreterare  

Sture Arvidsson   Henrik Nordenstam 

 

 

__________________________  __________________________ 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

Daniel Boström   Maj-Lis Bertilsson Mannberg 

 


