
Protokoll 18/12-06 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sollefteå FVO 

Plats: Västanbäcks värdshus  
Närvarande: K-A Ã–h, Anders Svedin, Åke Johansson, Annelie Sohlin, Gunder Liden, Per 
Sjödin, Johan Ekman, Magnus Edlund  

1. Åke Johansson utsågs att justera protokollet.  

2. Fisket på älven under 2006 kan konstateras ha landat på en tiondel jämfört med året 
innan. 
Det är den extremt låga vattennivån under sommaren som har varit problemet. 
En fråga ställdes om att tillåta fiske med drag, när det vid så låga vattennivåer som i somras, 
inte är meningsfullt att fiska med sänke. 
Bevakningen av Nipstadsfisket har gått bra. 
Ett antal tjuvfiskare har ertappats nedströms Nipstadsfisket. De kan dra vilken lögn som 
helst på frågan om de har fiskekort, trots sällskap av egna barn. 
Störande busliv har förekommit, och bilar som kunnat köra ner på älvkanten har också 
bidragit till viss oordning. 
Utplantering av fisk i sjöarna har i stort följt plan. 
Vissa transportproblem medförde att något lite mindre fisk släpptes i Stor Aborrsjön. 
Sjöarna har bevakats under sommaren och något tjuvfiske rapporterades inte. 
Vilken upplåtelse sjöarna med utplanterad fisk skall ha diskuterades. 
Frågan är väl tidigt väckt för att göra en utvärdering, men utvecklingen kommer att följas 
noga. 
Tills vidare sker upplåtelsen per dygn, och möjlighet att köpa och fiska ut maximalt 2 
fiskekort per fiskare och dygn.  

3. Ekonomin diskuterades och intäkterna från sjöarna befarades låg.  

4. Premiärfiske på sjöarna: 
Stora Abborrsjön 26: e december  
V. Spannsjön 23: e december 
Lilla Abborrsjön 17: e februari 
Mjövattnet + övriga öringsjöar runt 1: a juni  

5. Datum för årsmöte bestämdes till den 21: a mars  

6. Övrigt 
Vindskydd i dåligt skick bör avvecklas.  
En motorsåg skall finnas hemma hos förre kassören Lennart Lundqvist. 
Ett nyttjanderättsavtal om Gjordbäckssjövägen avslogs. 
Det har inte framkommit något om fiskeguiden Martin Larssons eventuella verksamhet.  

7. Nästa styrelsemöte den 14:e februari  

Vid protokollet: 
Magnus Edlund 
 


