
 

 

Protokoll Årsstämma Dellenbygdens Fiskevårdsförening 

2020-02-24 Femettan Bjuråker 

 

 

 

1. Förteckning över närvarande delägare och ombud för delägare 

: Bilaga 7 

2. Fastställande av dagordning 

 Beslut: Stämman godkänner dagordningen samt tillvägagången av röstning. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Beslut: Till ordförande väljs Ann-Catrin Bergman och sekreterare Magnus 

Källman. 

4. Val av justeringsmän 

Beslut: Jessica Dolk och Anders Jonsson väljs till justerare. 

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 igenom årsberättelsen vilken stämman godkänner. 

7. Revisorernas berättelse (bilaga. 2) 

Jessica Dolk läser igenom revisionsberättelsen vilken stämman godkänner. 

8. Fråga om användning av överskott/täckning av förlust 

- Resultaträkning (bilaga 2.1)  

- Balansräkning (bilaga 2.2) 

Beslut: Stämman godkänner Resultaträkning/Balansrapport. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

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

(bilaga 3) 

Beslut: Stämman godkänner valberedningens förslag. 

11. Val av 2 revisorer och en suppleant 

Beslut: Stämman godkänner valberedningens förslag. (Bilaga 3) 

 



12. Val av valberedning 

Beslut: Avgående Bengt Olskims och Börje Karlsson nyval Anders 

Nordström och Per Linde. Stämman godkänner nyvalet. 

13. Fastställa fiskeutsättningsplaner (bilaga.4,4.1) 

Beslut: Stämman godkänner fiskeutsättningsplanerna. 

 

14. Behandling av inkomna motioner samt propositioner (bilaga.5) 

Motion 1: Stämman godkänner styrelsen/Bjuråkers stora skifteslags förslag 

om ett fiskerättsägare fiskekort. 

Motion 2: Stämman godkänner förslaget om ett max mått på 65 cm på 

Dellenöring. 

Motion 3: Avsättning tillsynsman. 

Beslut: Tillsynsmännen är länsstyrelsens ansvar men styrelsen har fört en 

dialog med tillsynsmannen och motionsförfattaren. 

Motion 4: Ingen premiär Nupfatet. 

Beslut: Stämman ger avslag på motionen. Fisket fortlöper som tidigare. 

Proposition 1: Nätförbud Rångsjön. 

Beslut: Stämman beslutar att stödja styrelsens förslag om nätförbud i 

Rångsjön (pågående gösprojekt) 

15.  Målsättningar 2020 (bilaga. 6) 

Jessica Dolk går igenom styrelsen ambitioner för 2020. 

16. Övriga ärenden. 

- Björn Frostell om fiskräknare. 

Björn ger en presentation om vårat tidigare projektet fiskodling i Svågadalen 

vilket resulterade i kläckeriet. Där fanns även planer på en fiskeräknare i 

Svågan som kom att anses för kostsamt och tidskrävande för föreningen. 

Björn anser att fiskeräknaren är viktig så stämman ber han att återkomma 

med ett underlag för kostnad, finansiering och skötsel av ett fiskräknare 

projekt i Svågan till nästa årsmöte. 

- Olle Läth, Ljusdals FVO 

Olle ger oss en presentation av sig själv ordförande i Ljusdals FVO och vårat 

nystartade samarbete över gränserna med Dellenbygden FVO, Järvsö FVO 

och Ljusdals FVO vilket ska underlätta för turister/fiskare att fiska i våra 

vatten samt att tillsynsmän gemensamt kan kontrollera våra gemensamma 

vatten.  

-Bernt Jons informerar om Subak bron som håller på att förfalla. Hudiksvalls 

kommun har avsagt sig ansvaret att underhålla broarna. Det är 3 st broar den 

äldsta har anor ända från 1700 talet. Ett medborgarförslag ligger inne hos 

Kommun där allmänheten har möjlighet att gå in och rösta (före 1/3) du 



måste ha tillgång till bank id. En länk har lagds ut på våran hemsida gå gärna 

in och rösta så att Kommun tar sitt ansvar för att rädda broarna. 

  

17.  Mötet avslutas. 

Ordförande för mötet Ann-Catrin Bergman avslutar mötet. 

 

 

 

 

Ordförande Ann-Catrin Bergman …………………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

 
 


