Protokoll 14/2-07
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sollefteå FVO
Plats: LRF-lokalen, Sollefteå
Tid: 2007-02-14
Närvarande: Kurt-Arne Öh, Anneli Sohlin, Helena Fahlén, Jarred Carlsson, Gunder Lidén,
Magnus Edlund och Hans Åkerman
Från valberedningen: Sigfrid Fahlén och Karl-Erik Lundvik
1. Kurt-Arne Öh öppnar mötet.
2. Kallelsen godkännes.
3. Till justeringsman för styrelsemötet valdes Magnus Edlund.
4. Årets ordinarie fiskestämma för fiskerättsägare hålls den 22 mars på Västanbäcks
värdshus kl 18 30.
5. Styrelsen beslutade att till stämman lägga fram föredragen verksamhetsberättelse,
kassaredovisning och budgetförslag för 2007.
6. Kallelse till årsmötet kommer att ske genom annonsering i Tidningen Ångermanland.
Verksamhetsber. kan hämtas på LRF Konsult eller läsas på anslagstavla på
kommunkontoret. (Föreningen saknar adresser till kontaktman för byalag)
7. Valberedningen informerades om behövliga val.
8. Styrelsen beslutade föreslå stämman att föreningen deltar i 2007 års Nipyra genom
barnens fiske i Parkkanalen.
9. En träff med guider och bevakare genomförs inför 2007 års Nipstadsfiske under maj
månad.
10. Styrelsen beslöt att ordf. förslag ang. fisket i sjöarna under 2007 skall föreläggas
stämman.
Förslaget innehåller följande punkter.
• Föreningen inför att årskortet åter gäller i s.k. ädelfisksjöar.
o Vi vinner enkelhet och nöjdare fiskare, möjligen får vi också mer tillbaka på försålda
fiskekort.
• Antalet sjöar minskas till två st. St. Abborrsjön för röding och Mjövattnet för öring.
o Enkelt att sätta fisk i dessa sjöar, lättare att bevaka färre sjöar
• Sjöarna är relativt stora vilket torde innebära att fisket inte blir så enkelt att fisken genast
tar slut efter en premiär.
• Efter en premiär så inför vi fiskeförbud måndag till fredag under 3 veckor varefter fisket
släpps fritt alla dagar.
o Ger bra fiske under några veckor
• Vi reducerar mängden isatt fisk till c:a 400 kg röding resp. 400 kg öring.
• De föreslagna sjöarna har div. vindskydd och bryggor som föreningen måste underhålla.

Styrelsen beslutade att sälja fiskevårdsområdets båt och släpvagn. Styrelsen bedömer att det
finns betydligt billigare hyresalternativ.
Sigfrid Fahlén betonade vikten av att fiskevårdsområden tar allvarligt på att föra fiskets
traditioner vidare till kommande generationer, förslagsvis genom samarbete med skolan och
lokala sportfiskeklubbar. Frågan må utredas vidare.
Sigfrid Fahlén betonade vikten av en livlig lokal debatt om älvens fiskemöjligheter,
utsättningsförfarande, fiskodlingarnas lokalisering samt en dialog med domstolar om utslag
som berör fiskets möjligheter.
Karl-Erik Lundvik redovisade korrespondens rörande lax och öringfiskets allvarliga
tillbakagång i ett flertal älvar runt hela Östersjön. Karl-Erik redovisade också en dom där
Vattenfall i Luleälven dömts att öka tappning samt att öka utsättningen. Styrelsen beslutade
att följa upp och inför stämman redovisa ev. möjligheter till motsv. förändringar i
Ångermanälven.
Mötet avslutades
Vid pennan: Kurt-Arne Öh
Justeras: Magnus Edlund

