Protokoll 29/5-06
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sollefteå FVO.
Plats: LRF-lokalen, Sollefteå
Tid: 2006-05-29
Närvarande: Kurt-Arne Öh, Anneli Sohlin, Åke Johansson, Helena Fahlen, Jarred Carlsson,
Gunder Liden, Anders Svedin och Magnus Edlund.
1. Kurt-Arne Öh öppnar mötet.
2. Kallelsen godkännes.
3. Till justeringsman för styrelsemötet väljes Magnus Edlund.
4. Föreningens sekreterare Lars Gradin avled den 14 maj. Styrelsen hedrade Lars med en
tyst minut. Lars kommer att begravas vid Multråkyrka den 2 juni.
5. Styrelsen för Sollefteå FVO konstituerade sig som följer:
Kurt-Arne Ã–h, ordförande. Vald på ordinarie Årsstämma.
Anders Svedin, vice ordförande.
Anneli Solin , kassör.
Magnus Edlund, sekreterare och ordinarie ledamot av styrelsen
Övriga ledamöter:
Helena Fahlen, Jarred Carlsson, Åke Johansson, Gunder Liden och Hans Åkerman.
Suppleanter: Per Sjödin och Johan Ekman.
Varmed styrelsen beslutades konstituerad för 2006.
6. Diskuterades hur föreningen skall hantera den uppkomna situationen efter Lars bortgång.
Beslöts: KA fick i uppdrag att kontakta AF för att höra efter om vi kan hitta lämplig
ersättare på så sätt.
7. Diskuterades hur vi skall förfara med föreningens inventarier som förvarades hos Lars i
Mångrav.
Beslöts: Anneli undersöker om det hemma hos henne finns möjligheter att förvara viss
utrustning.
Gunder undersöker om kommunen har något föreningsarkiv där vi kan förvara föreningens
papper.
(Åke Johansson nämner Fanbyn som ev. uppställningsplats för viss egendom).
8. Styrelsen beslöt att kalla till bevakningsträff den 8 juni. Styrelsen avser att hålla träffen på
sådan lokal att vi kan äta en bit mat.
9. Behövliga tillstånd för på årsstämman beslutad utplantering har sökts vid Länsstyrelsen.
Vidare har beställningar gjorts hos fiskleverantörer av öring och röding.
10. Diskuterades möjligheten att få till samarbete med Sollefteå Sportfiskeklubb om fisket i
föreningens sjöar samt att använda parkkanalen för utplantering med syftet att intressera och
underlätta fiske för ungdomar och handikappade.

11. Diskuterades förslag till nyttjanderättsavtal från Gjordbäcksjövägens vägförening.
Föreningen vill ha ersättning från FVO på1000 kr årligen för ökat vägslitage.
Styrelsen konstaterar att vägen används av fiskande i Sågtjärn. Sågtjärn är en liten sjö där
fvo sätter 50 kg öring årligen.
Beslut: Styrelsen avser att inte teckna nyttjanderättsavtal med Gjordbäcksjövägens
vägförening med motivering att sådant avtal blir för dyrt i förhållande till den mängd fisk
som sätts i Sågtjärn. Styrelsen kommer också vid kommande ordinarie årsmöte att ta upp
frågan om fortsatt utplantering av öring i Sågtjärn.
12. Inledningsvis presenterade Martin Larsson-Wahlberg ett upplägg ang. fisketurism.
Martin kommer att använda föreningens sjöar i viss utsträckning för att utveckla
fisketurismen i Sollefteå. Han kommer främst att vända sig mot tyska turister.
Föreningen önskar honom lycka till i satsningen på denna verksamhet.
8. Mötet avslutas med stort tack till Helena och Anneli som fixat fikat.
Vid protokollet
Kurt-Arne Ã–h
Justeras
Magnus Edlund

