
Protokoll fört vid styrelsemöte med Sollefteå fvo 
Tisdag 10 december 18.00,  SCA huset. 
 
Närvarande: Ordf. Kurt-Arne Öh, 
Styrelse: Tobias Andersson, Runo Lindberg, Patrik Johansson, Åke Johansson, Magnus 
Edlund, Rolf Eriksson. 
Valberedning: Anders Swedin 
 

1. Ordf hälsade välkommen och öppnade mötet. 
2. Till justeringsman valdes Tobias Andersson  
3. Ordf. gick igenom föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna. 
4. Rapporter från AU älv o sjö. 

Runo redovisade fiskutsättning samt kortförsäljning på sjö och älv utom Nipstads. 
En redovisning till skall göras innan årsskiftet. 
Röding planterades enl plan men bara c:a hälften av den öring som planerats. 
Bil 1 och 2, tog bort 
Ordf redovisade erfarenheter för 2013 och nya regelförslag för 2014 på Nipstadsfisket 
samt resultat från Au sjö 

5. Styrelsen beslöt att bifalla förslag från AU älv o sjö, se bilagor (bilägg protokollen 
från AU älv o sjö (Jag skickade väl med dem?) 

6. Styrelsen gick igenom vilka i styrelsen som var aktuella för omval som underlag för 
valberedningen. 

7. Verksamhetsberättelsen 2013 gicks igenom och godkändes enl nedan: 
• V-berättelse genomgång 
• Budget 2014 
• Stämman hålls på Appelbergs, 2014-03-19 kl 18.30 
• Ordf. ansvarar för tryckning av underlag för stämman. 
• Sekreteraren annonserar 14 dagar före stämman. 
• FVO planerar för Nipyredeltagande. Runo är ansvarig. 

 
8. Kanalfisket genomförs med assistans av Rolf. Anneli Sohlin kontaktas för hjälp med          

utförandet. 
9. En fråga har inkommit att låna Fiskestugan. Styrelsen beslöt att bifalla förfrågan. 
10. Ett möte skall hållas i Älvkarleby 15/2 eller 22/2. Deltagare föreslås bli Tobias 

Andersson och Thomas Laine 
11. Vid fiskepremiären på Lill Abborrsjön bjuder Slå FVO på korvgrillning. Ordnas av 

Runo och Rolf. 
12. Förslag att bevakare vid Nipstadsfisket skall få personlig pannlampa och en skjorta. 

Styrelsen bifaller förslaget. Anskaffas av Thomas Laine. 
13. Ordföranden avslutade mötet.  
 
 
Efter mötet förflyttade vi oss till lokal och avslutade  2013 med en enklare förtäring. 

 
  
 

 
 
Ordförande    Justeras 
Kurt-Arne Öh    Tobias Andersson 
 
 
 
Vid protokollet 
Runo Lindberg 


