
 
 

Protokoll fört vid Sollefteåortens fiskevårdsområdes 

ordinarie stämma. 

Datum: 2018-03-27 

Tid: Kl 18.30 

Plats: Hullsta Gård 

 
§1. Gunder Lidén hälsade välkommen och förklarade stämman som öppnad. 
 
§2. Närvarande delägare och ombud för delägare fastställdes. (Enl Bil. 1) 
 
§3. Dagordningen fastställdes. 
 
§4. Till ordförande för stämman valdes Bengt Persson. 
 
§5. Till sekreterare för stämman valdes Runo Lindberg. 
 
§6. Till protokolljusterare och rösträknare valdes: Rolf Eriksson och Jan Carlsson. 
 
§7. Stämman beslutade att kallelsen skett i enlighet med stadgarna. (10 o 12/3) 
 
§8. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 föredrogs av ordföranden.                                            
Berättelse och bokslut godkändes av mötet. 
 
§9. Revisionsberättelse för 2017 genomlästes av ordföranden. Den godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
§10. Stämman beslöt att styrelsen får ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
 
§11. Arvoden och ersättningar för 2018. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. Stämman beslutar 
enligt förslaget. 
 
 §12. Punkten stryks 
 
§13. Val av ordförande 2018: Till ordförande för Sollefteå FVO omvaldes Gunder Lidén.  
 
§14. Val av styrelse för 2018: Omval: Rolf Eriksson, Patrik Johansson, Alfa Hjelm, Magnus Edlund för 
en tid av två år.  
Ett år kvar: Åke Johansson, Runo Lindberg, Jan Carlsson.  
1 vakant.  
 
§15. Val av suppleanter: Omval Per Sjödin för en tid av 2 år. Thomas Laine 1 år kvar. 
 
§16. Till revisorer Omval: Ulla Fors-Nilsson, Lars Dahlin. 
 



§17. Till revisorsuppleant. Omval: Kennet Göransson. 
 
§18. Stämman beslutade anta förslaget "fiskebestämmelser för 2018".  
 
§19. Fiskekortspriser för 2018 föreslås oförändrat: Årskort 600kr, veckokort 200kr och dygnskort 
70kr. Nipstadsfisket: 150kr, 300kr och 400kr. 
Stämman beslutade att fastställa budgeten för 2018 i enlighet med styrelsens förslag.  
 
§20. Stämman beslöt att överskott från 2017 förs över till 2018 års räkning. 
 
§21. Stämman beslutade enl styrelsens förslag på följande punkter: 

• Fiskevårdande åtgärder för 2018, (se verksamhetsberättelse). 
• Fullmakt för styrelsen att anordna Nipstadsfiske och parkkanalsfiske år 2018. Plantering i 

kanalen sker bara vid ett planteringstillfälle och det inför Nipyran. 
• Nätförbud år 2018 i Källsjön, på grund av utplanterad gös.  

 
§22. Firmatecknare: Till firmatecknare valdes ordförande Gunder Liden personnummer 480804-7817 
och Anneli Solin, personnummer 700501-7806 (LRF) var för sej. 
 
§23. Val av valberedning inför stämman 2018. Omval: Kjell-Arne Öhman, nyval  Anders Swedin. 
 
§24. Ordföranden tackar för förtroendet och avslutar 2018 års stämma. 

 

 

 

 

 

Bengt Persson     Runo 

Lindberg 

Ordf. för stämman    Sekreterare 

 

 

 

 

Rolf Eriksson     Jan Carlsson 

Protokolljusterare    Protokolljusterare 

 

 

 

 


