
Styrelsemöte 
FVO 2014-05-25 14:00 Båtklubben. 

 
Närvarande: 
Ordf. Gunder Lidén 
Runo Lindberg, Rolf Eriksson, Gunder Månberg, Patrik Johansson, Jan Krlsson, 
Rolf Eriksson, Thomas Laine. 
 
Ordf öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 
1. Au Älv. (Gunder L, Thomas, Roger, Kurt-Arne, Patrik). 
     Au Sjö. (Rolf, Johan, Runo, Gunder M). 
 
2. Skrivelser 

• Torbjörn Lidström önskar ta över Lilla Hundtjärn för 
inplanering av fisk.  
FVO är positiv men han får själv lösa tillstånd med 
Länsstyrelsen. 

 
• Ett önskemål från en fiskare att han med två bröder skall få fiska 

tre på flugfiskesträckan. 
Styrelsen avslår detta. Vanliga regler gäller. 

 
• Skrivelse från Per-Anders Sandén om att byalaget drivit en fråga 

om att ta över Tunsjön tidigare.  Detta var för tio år sen. Han 
skriver att de är positiv till utplantering av gös. 

 
• Ordf informerade om en skrivelse han fått. Den är ej 

underskriven. Styrelsen beslutade lägga den till handlingarna 
utan åtgärd. 

 
3. Båtramper: Styrelsen ger Åke Johansson uppdrag att kolla lämpliga 
rampplatser och kostnad för detta i Tunsjön, Källsjön och Knäsjön. 

 
4. Fiskevärdar, Regler m.m 
Den negativa attityden måste bort. Problem skall tas upp i styrelsen inte pratas 
runt personligt (skitsnack). 

 
5. Fiskeutsättning 
Enl Plan. Lite fördröjning på leveranser beroende på fiskodlingarna. 

 
 



 
6. Kläder, Utrustning 
Utöver tidigare beslut om anskaffning av mtrl för bevakare.  
Ordf får i uppdrag att införskaffa en T-tröja.  

 
7. Allsport har inkommit med förslag att öka provisionen för dem, från 20 till 30 
%. Styrelsen beslutar bevilja önskemålet. 

 
8. Möten under 2014: Styrelse/bev-möte 8/7 kl 18.00 samt 18/8. Tid enl kallelse. 
 

 
9. Övrigt 

• Sekreteraren uppdras att skicka ut styrelseprotokollen till ledamöterna. 
 

• Älvsamarbetet: Patrik Johansson var på ett möte som gäller älvsamarbete. 
Han fick då ta del av en lista på fiskare som utmärkt sig mindre bra. 
Därav under åtgärd: 
1. Helt avstängd 
2. Varnade 
3. Bör bevakas vid fiske. 
Den listan bör inte spridas men finnas på Allsport. Den skall även hållas 
aktuell, vilket görs av Patrik.  
Sollefteå FVO har i nuläget ingen på listan. Personer på denna skall 
behandlas lika av oss som av de andra älvvårdsområdena. 

 
10. Ordf avslutade mötet. 
 
 

 
Vid protokollet   Ordf 
 
 
Runo Lindberg   Gunder Lidén
    


