
Protokoll fört vid AU -sammanträde Sollefteå FVO 
 
Plats: SCA kontoret, Sollefteå 
Tid: 2013-11-1 kl. 18 30 
Närvarande: Kurt-Arne Öh, , Tomas Laine, Gunder Lidén, Patrik Johansson, Martin 
Söderkvist. 
 
1. Ordf öppnade mötet 
 
2. Nipstadsfisket, allmänt, fiskekort, bokning etc 
Fiskekortsförsäljningen har inbringat drygt 280 000 kr brutto 
Konstaterades att Nipstadsfisket flutit på bra under året som gått men 
AU endes om att föreslå styrelsen att 
Bokade kort från första fördelningen ska vara betalda senast inom 30 dagar från fakturadatum. 
Ej betald bokning  raderas från bokningslistan till förmån för fiskare som blivit utan kort. 
Sådan andra tilldelning ska vara betald inom 10 dagar för att bokningen ska bestå. 
Allsport kommer under året att testa en ny metod för betalning av kort som säljs dagen innan 
fiske, med hjälp av MMS där inbetalning av pengar för kortet visas via ett MMS och 
fiskekortet också skickas till kunden via ett MMS som sedan ska vara uppvisningsbart och 
godkänt vid älven. 
Regler ska finnas på hemsida och anslås på båda vindskydden. Vi kommer inte att trycka upp 
papperskopior att dela ut med fiskekort. 
Fördelningen av fiskekort bör vara klar sista veckan i februari. 
 
3. Regeländringar för Nipstadsfisket. 
AU enades om att föreslå styrelsen att upplåta öringsfiske på Nipstadsfisket under tiden 2014 
04 01 – 2014 05 31 till fiskare som löst årskort inom Sollefteå fvo (600 kr:s kortet). 
Bokning sker via Allsport genom att visa upp årskortet och det blir tillåtet att med 11 fiskare  
per dag, den som först bokar fiskar och med de regler som gäller vid Nipstadsfiske, se 
hemsidan. 
Fvo accepterar 0,35 mm tjocklek på nylonlina under detta speciella fiske. (inga stumlinor) 
För den som vill telefonboka kort kan MMS metoden tillämpas, ta ett kort på ditt årskort och 
skicka till Allsport samtidigt som då kan boka in dig om plats finns. 
Första 11 som bokar får platser för dagen, endast en bokning åt gången. 
ALLA SOM FISKAR SKA KUNNA VISA UPP ETT GILTIGT FISKEKORT VID 
KONTROLL. 
Mörkerfredning föreslås ändrad till till mellan 00 00 – 04 00 under tiden 08 – 11 – 08 – 31 
2014 ( tidigare inföll tiden kl 23 00) 
 
Tre (3) ungdommar kommer även under 2014 att erbjudas möjlighet att fiska på bästa fisketid 
utan att betala för fiskekort. Vi vill i sammanhanget påpeka att regeln gäller även för dagkort. 
All bokning via Allsport och fiskekort ska medföras vid fiske. 
Ungdomsfisket gäller inte på flugsträckan. 
 
Efter att fiskare tagit upp och behållit tre fiskar så ska fisket avslutas för tid som fiskekortet 
gäller. 
 
Diskuterades att om möjligt utrusta resp. guide med egen pannlampa då i vindskydden 
förvarade lampor försvinner. 
 



 Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet 
Kurt-Arne Öh 
 
 


