
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Sollefteå FVO samt guidemöte. 
 
Plats: Appelbergs 
Tid: 2012-09-25 Kl 1830 
Närvarande ur styrelsen: Kurt-Arne Öh, Gunder Lidén, Runo Lindberg, Hans Åkerman,  
Rolf Eriksson, Åke Johansson, Patrik Johansson, Magnus Edlund. 
 
Guider: Johan Andersson, Lars Dahlin, Erik Jakobsson, Patrik Lidén, Torbjörn Mårdberg, 
 Per Nydahl, Roger Vesterlund. 
 
Valberedning: John Söderqvist, Anders Swedin 
 

1. Ordförande öppnade mötet. 
2. Till justeringsman valdes Patrik Johansson. 
3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
4. Elisabeth Lassen hade inbjudits men kunde inte delta. 
5.   John informerade om  Nipstadsfisket till dags dato 2012. 
 Sålda kort: 1110 
 Till intäkt: 280 000kr 
 Fångade fiskar: 825 laxar, 36 öringar, summa 861 fiskar. 
 Störst lax:  19,76 kg,  öring 8,0 kg. 
Det har varit högt tryck på bokningarna. Det är bokat tom vecka 44. 
 
Guiderna var överens om att det fungerat bra i år. Att det har varit bättre tillsyn på 
flugfiskesträckan. 
Påpekanden från fiskare: 
 Rotationsfisket har inte fungerat fullt ut. 
 En har klagat på att han inte fått håvning av guid. 
 Varför får man ta tre fiskar på spinnsträckan och två på flugsträckan. 
 
En guide har påpekat uppströmskast till en fiskare. 
 
Parkering vid flugsträckan och under bron har kritiserats av campingen. Även camping 
vid flugsträckan har fått kritik. FVO påpekar att det är markägaren som styr detta. 
 
Ett förslag är att för att få lösa flugkort skall man stå på kraftverkets parkering. 
Ordförande föreslog att detta ses över under vintern i AU. 
Ordf föreslog att Roger Vesterlund också skall ingå i  AU Nipstadsfisket. 
Beslut: Mötet biföll förslaget. 
 
6.  Runo redovisade Nipyran och ”Barnens fiske”.  Det sattes ut 50 kg regnbåge två veckor 
innan Nipyran och 100 kg helgen före. 
Det blev rekorddeltagande med 273 barn. Tyvärr var inte fisken huggvillig utan bara ett 
tiotal regnbågar kom upp. Några abborrar blev också fångade. I början på september sattes 
ytterligare 50kg regnbåge ut och vecka 38, 50kg öring från Forsmo fiskodling. 
 
 



 
 
7.  Sjöfisket 2012. 
 Sedvanligt sattes c:a 1000kg öring ut i våra sjöar i våras. Nytt var att 300kg regnbåge   
sattes i Stor Abborrsjön. Rolf Eriksson kunde rapportera om flitigt fiske de första 
veckorna med bra duster med de upp till 3kg stora regnbågarna. Under den varma 
sommarperioden har fisket varit svårt med lite fiskare som följd. 
 
8.  Kommande utsättningar.  
100kg bågedeöringar sätts i Norrgåssjön i oktober.  
1075 kg röding skall sättas ut i våra sjöar i höst. Nytt för i år är att 400kg tas från Kälarne 
fiskodling med vikt över 0,5kg. Detta för att Ovansjö/Galtström bara kan leverera röding 
med snittvikt 3-4hg.Till nästa år skall vi försöka få fram all röding med högre snittvikt. 
 
9.  Ordförande redovisade det ekonomiska läget. I dagsläget finns 485 000kr i kassan med 
alla bidrag inkomna. Oroande är att tre fiskekortsförsäljare inte betalat sina fakturor ännu. 
Runo tar en besöksrunda till veckan för att stöta på detta samt ta in sommarens resultat av 
kortförsäljningen. 
Ordföranden föreslog att AU sjö utreder internetförsäljning av fiskekort under vintern. 
Beslut: Mötet biföll förslaget. 
 
10. Ev upphörande av Skamangolis avstängning. 
Beslut: Mötet beslöt att upphäva avstängningen. 
 
11. Avstängning av Holm, Eriksson och Melkid, Bakgrund och framåt. 
Ordförande redovisade bakgrunden. 
Mötets åsikt var att styrelsen gjort rätt och skall stå fast vid sitt beslut. Även att man 
kommit till rätta med det som orsakat problemen. 
Inget beslut togs nu utan AU tar beslut i frågan i vinter. 
 
12. Övriga frågor. 

• Beroende på de fall och skador som hänt på Nipstadsfisket föreslog ordf 
att man tar in offert på Allsport på skor och byxor i lämplig kvalitet. 
Beslut: Mötet biföll förslaget. 

• Per Nydahl påpekade de risker guiden har vid håvning, att fluga som 
släpper kan skada ögonen. Belut: Per utreder skydd för detta.  

• Ett par guider föreslog att det borde investeras i bra pannlampa. 
Beslut: Per Nydahl utreder bästa lampinvestering. 

• Runo påpekade klagomål mot parkering under bron. Gunder föreslog att 
vänstersväng tillåts efter Trängschaktet för att minska problemet för 
husvagnar. Inget beslut. 

       
      13. Ordförande avslutade mötet.  
 
 
 
      Vid protokollet    Justeras 

 
  

  


