
 

                                Protokoll 2019-02-27 

Årsstämma Dellenbygdens Fiskevårdsförening 

 

 

 

1. Förteckning över närvarande delägare och ombud för delägare 

18 fiskerättsägare närvarande och 24 fullmakter samt 19 övriga 

2. Fastställande av dagordning 

Beslut: Stämman godkänner dagordningen 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Beslut: Till mötesordförande väljs Leif Björklund och sekreterare väljs 

Magnus Källman 

4. Val av justeringsmän 

Beslut: Jessica Dolk och Anders Jonsson 

5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgar. 

Beslut: Stämman godkänner kallelsen 

6. Styrelsens berättelse för det gångna året (bilaga.1) 

Jessica Dolk läser upp verksamhetsberättelsen. 

7. Revisorernas berättelse (bilaga. 4) 

Jessica Dolk läser upp revisionsberättelsen vilken godkänns av stämman. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Fråga om arvoden 

Beslut: Oförändrat 20000 kr att fördela fritt inom styrelsen samt fiskekort 

10. Fråga om användning av överskott/täckning av förlust 

Beslut: Godkänns av stämman. 

11. Val av ordförande, vice ordförande och styrelse för det kommande året 

Beslut: Stämman godkänner valberedningens förslag Bilaga 5  

12. Val av 2 revisorer och en suppleant 

Beslut: Stämman godkänner valberedningens förslag omval Bilaga 5 



13. Val av valberedning 

Beslut: Stämman godkänner styrelsens förslag omval Bilaga 5 

14. Fastställa fiskutsättningsplan (bilaga.2, 2,1) 

Beslut: Stämman godkänner fiskutsättningsplanen.  

15. Behandling av inkomna motioner (samt propositioner, bilaga.3) 

Motion 1: Efter diskussioner för och emot blir det röstning där votering 

begärs resultatet blir 22 för och 26 emot. Avslag. 

Motion 2: Fiskutsättningen redovisas varje år på stämman 2017 redovisades i 

fjol och 2018 är ju redovisad nu. 

Motion 3: Kraftverksfisk redovisas av Fortum den har FVO inget med att 

göra annat än att vi hjälper till att ideellt bära ut fisken 

Propositioner från styrelsen 

Höjning av fiskekort put and take till 120 kr/dygn gällande från 1/5 19 

Beslut: Godkänns av stämman. 

Tillsynsregler vid överfiske: Fisk i beslag och 500 kr i böter per fisk/spö. 

Beslut: Godkänns av stämman.  

16. Övriga ärenden. 

En fråga om tillsynsmännens arvode uppkommer 

Svar: Gratis fiske vid utförande av tillsyn. 

Bernt Jons informerar att Hudiksvalls Kommun har avsagt sig skötseln av 

Subakbron (Svågan). Äganderätten till bron under utredning. 

En fråga om skötseln/reglering av dammluckorna vid Stömne uppkommer. 

Svar: Jessica informerar att det är bara Mark och Miljö/Länsstyrelsen som 

kan ge tillstånd för reglering/skötsel av dammluckorna. Att på egen hand 

sköta regleringen är olagligt. 

17. Mötets avslutande: Leif Björklund avslutar mötet 

 

 

Justerare Jessica Dolk ……………………………………………………. 

 

Justerare Anders Jonsson ………………………………………………… 

 

Sekreterare Magnus Källman ……………………………………………..  

 
 


