Förslag till föredragningslista vid Sollefteåortens
fiskevårdsområdes ordinarie fiskestämma 2013.
Datum: 2013-03-20 (onsdag)
Tid: kl. 18 30
Plats: Appelbergs hotell
1. Stämmans öppnande.
2. Anteckning av närvarande delägare och ombud till delägare.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande för stämman.
5. Val av sekreterare för stämman.
6. Val av protokolljusterare
7. Fråga om kallelse skett enligt stadgarnas bestämmelser.
8. Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut för 2012.
9. Revisorernas berättelse för 2012.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för verksamhetsår 2012.
11. Fråga om arvoden och ersättningar för vissa funktioner för 2013.
12. Ev. förslag och beslut med anledning av 2012 års bokslut.
13. Val av styrelse för 2013. I tur att avgå inför 2013 är Jörgen Andersson, Åke
Johansson, Runo Lindberg och Johan Ekman. Hans Åkerman, Rolf Eriksson,
Magnus Modin och Johan Ekman.
14. Val ordförande för 2013.
15. Val av suppleanter för 2013. Nuvarande är: Per Sjödin, Tomas Laine och Magnus
Edlund.
16. Val av revisorer för 2013. Nuvarande är: Ulla Fors-Nilsson och Peter Edin.
17. Val av revisorssuppleant för 2013. Nuvarande är: Kenneth Göransson.
18. Fiskebestämmelser för 2013.
19. Fiskekortspriser för 2013.

20. Fråga om utgifts och inkomststat för 2013 enligt styrelsens förslag. Ev. över eller
under-skott 2012 föreslås föras över till 2013.
21. Frågor från styrelsen att beslutas av fiskestämman 2013.





Plan för fiskevårdande åtgärder under 2013. (se verksamhetsberättelse)
Fullmakt för styrelsen att anordna Nipstadsfiske och parkkanalfiske 2014.
Kontinuerlig utsättning av regnbåge i kanalen för ungdomsfiske.
Förslag att beställa 6000 havsöring för utplantering 2014.

22. Motioner från fiskerättsägare
23. Val av valberedning inför stämman 2014.
24. Avslutning av 2013 års stämma.

Sollefteå fiskevårdområde
Verksamhetsberättelse för 2012.
Styrelse
Ordf. Kurt-Arne Öh, Vice ordf. Gunder Lidén, Sekreterare Runo Lindberg. Ledamöter: Åke
Johansson, Patrik Johansson, Hans Åkerman, Rolf Eriksson, Jörgen Andersson och Johan
Ekman.
Suppleanter
Per Sjödin, Thomas Laine och Magnus Edlund.
Styrelsen har under året haft tre AU till förfogande:
AU Sjö: Runo Lindberg (sammankallande), Rolf Eriksson, John Söderkvist, och K-A Öh.
AU Nipstadsfisket och älv: Thomas Laine, Gunder Lidén och Kurt-Arne Öh.
Revisorer: Ulla Fors-Nilsson och Peter Edin
Revisorssuppleant: Kenneth Göransson
Sammanträden
Protokollförda sammanträden med styrelse och AU har hållits vid fem tillfällen.
Fiskevårdområdet har haft kontinuerliga kontakter med Länsstyrelsen i specifika frågor.
En träff med bevakare/guider till främst Nipstadsfisket har hållits.
Fiskevårdsområdet deltog som partner under årets Nipyra.
Fiskevård och isättningar i sjöar och älv.
Föreningen har under året inköpt och utplanterat c:a 6000 havsöringar i Ångermanälven. I
sjöarna har utplanteringar skett enligt den fiskeplan som antogs vid föregående fiskestämma.
Totalt c:a 1200 kg röding, 1200 kg öring, 300 kg regnbåge samt 150 kg regnbåge/öring i
Parkkanalen.
Fisketillsyn
Fisketillsynen i sjöar och älv har skötts av Runo Lindberg, Jerry Lidbom, Rolf Eriksson och
John Söderqvist.
Vid Nipstadsfisket har tillsynen skötts av föreningens bevakare och guider.

Fisket Dag under Nipyran.
Föreningen deltog på traditionsenligt sätt under Fiskets och Jaktens dag.
Många barn fick möjlighet att känna på en stridbar regnbåge. C:a 300 st provade lyckan.
Nytt deltagarrekord för detta event.

Tack till Anneli Solin, Runo L och John S m.fl. som ansvarade för att dagen genomfördes.

Nipstadsfisket
Nipstadsfisket har under 2012 har varit föreningens mest framgångsrika. Det fångades
närmare 900 laxar och ett femtiotal öringar.
John Söderqvist har sett till att allt varit på plats när fisket börjat och ”vinterbonat” på hösten.
Guider och bevakare har förtjänstfullt hjälpt våra fiskare. Stort tack till alla som bidragit till
föreningens verksamhet.
Föreningen räknar med att det fångats c:a 600 laxar nedströms Nipstadsfisket.
Fiskevårdsområdets hemsida www.solleftea-fiskevardsomrade.y.se besöks av många
fiskeintresserade och utgör en viktig kontaktpunkt.
Föreningen har under året besökts av utländska fiskare.
Fiskeutsättningsrapport för 2012
Tid
Vatten
Röding Regnb. Öring Havsör.
Maj
Ångermanä
6000
Juli

Parkkanal

Okt.

Å. Källopps
tjärn

100

Maj
Okt.

50

50
M. Källopp
tjärn

Maj

50

Maj

Sågtjärn

50

Okt.

Mjövattnet

100

300

Maj/Okt

St. Aspsjön

100

100

Okt

Lilla
Abborrsjön

200

Maj
Okt

100
Stora
Abborrsjön

375

Maj/Juni
Okt

Summa

300
Västra
Spannsjön
Norr
Gåssjön

250

100
100
975

100
400

1000

6000st

Föreningen avser att fortsättningsvis göra utplanteringar i enlighet med de önskemål som
kommer fram från fiskare som utnyttjar föreningens vatten. Ett stort tack till John Söderqvist
och Runo Lindberg med medhjälpare som tog ansvar för utsättningarna. Ett särskilt tack till
Skedomsskolans fiskeklass som bidragit till att utsättningar mm. kunnat ske friktionsfritt.
Med tanke på svårigheten att få tag i folk som kan bära/transportera fisk i oländig terräng så
måste vi se över utplanteringsstrategin fortsättningsvis.
Föreningen köpte under året 6000 havsöringar som utsattes vid ordinarie utsättning under maj
månad i timmerrännan vid Sollefteå kraftverk.
Vi noterar att öringfisket i älven under året varit hyggligt, kanske hade vi för stora
förväntningar på fisket. Från not och nätfiskare rapporteras dock stora fångster. Många fiskare
har dock varit ute och vi hoppas att de extrainsättningar som föreningen gör har effekt på
tillgången av havsöring för kommande år.
Utsättningstillstånd för planerade utsättningar har erhållits från Länsstyrelsen.

Ekonomi
Föreningen anlitar LRF konsult, Anneli Solin, som ekonomiskt ansvarig för föreningens
ekonomiska skötsel.

Ordföranden ber härmed att få tacka styrelse, John Söderqvist, bevakare och guider samt alla
andra som bidragit till Sollefteå fiskevårdsområdes arbete under 2012.
Sollefteå fiskevårdsområde
Sollefteå i februari 2012
Kurt-Arne Öh

Gunder Lidén

Runo Lindberg

Patrik Johansson

Åke Johansson

Hans Åkerman

Jörgen Anderson

Rolf Eriksson

Johan Ekman

Sollefteåortens fiskevårdsområde

Förslag till bestämmelser för fiske under 2013.
Fiskerättsägare
Fiskerättsägare får utan avgift och restriktioner fiska i vatten som tillhör det egna byalaget.
Fiskerättsägare äger dessutom rätt att utan lösande av fiskekort bedriva fiske i
fiskevårdsområdets samtliga vatten.
Delägare i fiskevårdsområdet får utan avgift använda fasta redskap i områdets samtliga
obehandlade vatten. Sådant fast redskap skall vara märkt med namn och telefonnr.
Fisket skall bedrivas på ett ansvarsfullt sätt.
Fiskerättsägare i fiskeföreningarna Källsjövärn, Remsle och Norrtjärn, vilka upplåtit sina
vatten till fiskevårdsområdet, äger rätt att mot erläggande av den av fiskestämman fastställda
avgiften bedriva sportfiske i alla upplåtna vatten på lika villkor som allmänheten.
Ingen avgift tas f.n. ut av fiskerättsägare.
För Nipstadsfisket gäller särskilda regler.
Allmänhet
Allmänheten får under 2012 bedriva fiske inom fiskevårdsområdets vatten mot uppvisande av
giltigt fiskekort.
Fisket i sjöar där det planteras öring och/eller röding bedrivs från land/is förutom i Spannsjön
där det är tillåtet att fiska från stillastående/vinddrivande båt. I Mjövattnet är det tillåtet att
använda flytring vid fiske.
Fiskekortet berättigar till fiske med spö ”fört från hand”, dvs. ett spö per fiskande.
I vatten som håller röding/öring gäller regeln att endast tre (3) fiskar per dygn får tas upp
oavsett vilket fiskekort fiskaren har, (gäller även ungdom under 16 år)
Familjekort berättigar till fångst av tre (3) fiskar per dygn oavsett hur många
familjemedlemmar som fiskar på sådant kort.
I Ångermanälven och i fiskevårdsområdets obehandlade vatten är det tillåtet att fiska från båt.
Det är dessutom tillåtet att i fiskevårdsområdets obehandlade vatten använda fasta redskap
som ryssja, mjärde och långrev. Sådant fast redskap skall vara märkt med ägarens namn och
telefonnr.
För Nipstadsfisket gäller särskilda regler.
Styrelsen äger rätt att vid behov utfärda bestämmelser för att:
 Vidta fiskevårdande åtgärder
 Skydda gjorda utplanteringar
 Stimulera intresset för sportfiske
 Undanta vatten från fiske p.g.a. särskild omständighet
Alla som avser att fiska i fiskevårdsområdets vatten är skyldiga att känna till gällande
lagstiftning och fiskevårdsområdets bestämmelser för aktuellt vatten.
Förordnade fisketillsynsmäns tillsägelser skall respekteras.
Påträffade omärkta eller olovliga redskap tas i beslag av tillsynsman.
Fiske på olovlig tid eller olovligt fiske i övrigt kan rapporteras till polismyndighet.
Fullständiga regler finns på föreningens hemsida: www.solleftea-fiskevardsomrade.y.se

Fiskekort pris
Årskort
Veckokort
Dygnskort

500 kr
200 kr
70 kr

Ungdomar upp till 16 år fiskar utan fiskekort i områdets vatten förutom Nipstadsfisket.
Utfärdade fiskekort gäller från klockslag till klockslag resp. datum till datum.
Utfärdade års- och veckokort räknas som familjekort, dvs. familjens medlemmar fiskar på
sådant kort. Observera de fångstbegränsningar som finns för resp. sjö eller korttyp
Fullständiga regler finns på föreningens hemsida: www.solleftea-fiskevardsomrade.y.se

Budget för 2012

Fiskevårdsområdets balansering av 2012 års budget.
Beräknade intäkter av fiskekortsförsäljning
 Nipstadsfiske
 Ångermanälven övrigt
 Sjöar
Bidrag från kommun och ÅVF
Sollefteåforsen AB för fiskebevakning
Summa intäkter

200 000 kr
20 000 kr
200 000 kr
45 000 kr
130 000 kr
595 000 kr

Fiskevårdsområdets administrativa kostnader
Bevakning, utbildning etc.
Provisioner fiskekort
Summa kostnader

40 000 kr
100 000 kr
46 000 kr
186 000 kr

Tillgångar disponibla för fiskevård m.m. under 2012 409 000 kr
Tillgångarna föreslås disponeras enligt följande:
Inventering av föreningens anläggningar
Div. för fiskevård
Kanalfisk för barnens fiske
Havsöringar till älv
Öring, röding och regnbåge till sjöar
Övrigt
Summa kostnader

5 000 kr
15 000 kr
12 000 kr
120 000 kr
300 000 kr
20 000 kr
472 000 kr

Underskottet föreslås få täckas med medel från föreningens eget kapital.
Styrelsen

Förslag till fiskeplan för 2013
Utsättningar 2013.
Tid
Vatten
Röding
Maj
Ångermanä
Juli

Parkkanal

Okt.

Å. Källopps
tjärn

Regnb.
200

50

Maj
Okt.

Öring Havsör.
6000

50
M. Källopp
tjärn

50

Maj

50

Maj

Sågtjärn

50

Maj

Mjövattnet

100

350

Maj

St. Aspsjön

100

150

Okt

Lilla
Abborrsjön

200

Maj
Okt

100
Stora
Abborrsjön

375

Juni
Sommar Västra
Spannsjön
Norr
Okt
Gåssjön
Summa

300

100
1075
kg

150

100
500 kg

1050
kg

Vid fiskestämman 2009 beslöts att under 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 får styrelsen
använda älvens överskott för stödinsättning av havsöring till mängd och kostnader som
styrelsen finner rimligt.

