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Byskeälvens FVO Västerbottensdelen 

Förslag till dagordning till stämman 12 mars 2017 
1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Val av sekreterare på stämman
5. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om

röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
8. a) Styrelsens redovisning av verksamhetsåret (Årsskrift med

verksamhetsberättelse)
b) Särskild redovisning av projektet samt beslut enligt det (prop 1)

9. Ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse
10. Lekmannarevisorernas rapport
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av

a) Valberedningens redogörelse för sitt arbete
b) Styrelseordförande
c) Beslut om hur många som ska väljas och för vilka tider
d) Styrelsemedlemmar 6 st (för 2 år och för 1 år fyllnadsval)
e) Styrelsesuppleanter 6 st (för 2 år och för 1 år fyllnadsval)
f) Gruppledare för tillsynsgruppen, samt de övriga fokusgrupperna
g) Deltagare i fokusgrupper (om inte alla platser kan fyllas bör styrelsen få

uppdrag att komplettera dessa)
h) Revisorer (för 1 år)
i) Revisorssuppleanter ( för 1 år)
j) Lekmannarevisorer ( för 1 år)
k) Valberedning (3 st varav en sammankallande)

13. Motioner 1-3 ang de stora andelsägarnas inflytande mm
14. Styrelsens förslag stadgeändringar (andra beslutet) (prop 2)
15. Styrelsens förslag övriga (prop 3-11)
16. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande

verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse, Kompletterande beslut till
verksamhetsplan antagen under § 8 b) bl.a. fiskeregler 2017-2018 (prop 12
samt motion 5 – 13)

17. Motioner (övriga dvs 4, 14-17 ) från medlemmarna
18. Ersättning till styrelse, arbetsgrupper, anställda och revisorer (prop 13)
19. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (Budget)
20. Beslut om var protokollet ska hållas tillgängligt
21. Mötets avslutande
22. Övriga frågor efter mötets avslutande
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INTÄKTER 2016 2016 2017
Nettoomsättning     1 302 121  1 400 000 1 600 000
Övriga rörelseintäkter    50 864 100 000 100 000
Övriga verksamhetsintäkter               0 0 0
Summa intäkter kronor  1 352 985  1 500 000  1 700 000
KOSTNADER
Projektet (tot budget 300 kkr) -128 342 -170 000
Inplantering fisk -98 847 -100000
Tillsyn planerad och tillsynsutb (utb 37814) -133 241 -150000
Inlösen fiskeredskap i havet/Byske byamän -167 500 -170000
Infrastruktur/renhålln -19 335 -50 000
Uppdrag/sysslor/bidrag till
byaföreningar (inkl Fällfors) -28 150 -150000
All fiskräkning inkl Simsonar -101 832 -50000
Utbildning för fiskrättsättsägare/styrl -9 366 -50 000
Åbyälven -49 160
Minkfällor -5 000 -5 000
Kostnad fiskekortsförsäljning - säljare -33 160 -20000
Bankkostn fiskekortsförs/internetbutik -42 338 -50000
IT – Own cloud, ny hemsida mm -32 146 -80000
Medlemskap i föreningar -23 686 -20000
Årsstämman med årsskriften -22 515 -20000
Redovisning/revision -109 575 -80000
Handelsvaror -9 470 -280 000 0
Försäkringar -9 305 -20000
Personalkostnader ink soc avg, Fora, mm   -199711 -300 000 -300000
Ulf A lön mm -19 620 0
Övriga externa kostnader    -54 770 -450 000 -50 000
Avskrivningar      -159 130 -130 000 -160 000
Summa kostnader kronor    -1 456 199  -1 160 000  1 695 000
Rörelseresultat     -103 214 340 000 5 000
Summa resultat från finansiella poster  -84 0 0
Resultat efter finansiella poster   -103 298 340 000 5 000
Årets resultat     -103 298 340 000 5 000
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VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2017 
 
I valberedningen har följande personer ingått  
 
Kent-Olov Forsberg  
Britt-Marie Vestin  
Christoffer Norlund  
 
Redogörelse för valberedningens arbete 
 
Under det gångna året har valberedningen haft två enskilda möten samt medverkat på ett styrelsemöte. 
Arbetet har till störst del bestått av telefonkontakt med olika medlemmar. Intresset bland 
medlemmarna om att ingå i föreningens styrelse har varit svagt vilket lett till många intervjuer och en 
stor del av arbetet har handlat om att hitta personer som både har tid och intresse att medverka i 
föreningens styrelse.  
 
Kriterierna för att kunna ingå i Byskeälvens FVO styrelse är att ledamöterna är uppdelade geografiskt 
med tre representanter från övre delen och tre representanter från nedre delen. Valberedningen har i 
den mån det varit möjligt fördelat förslagen ur det geografiska avseendet.  Man ser även i föreningen 
att personer som innehar ett medlemskap ”fiskerätt” i första hand föreslås som ledamöter och 
suppleanter, valberedningen har även haft detta som grund för nomineringarna. 
 
 I övrigt har valberedningen föreslagit personer som har ett genuint intresse för Byskeälvens FVO och 
ett hållbart förvaltande av älven, fisken samt dess medlemmar och bygden.   
 
Ledamöter samt suppleanter med återstående mandattid: 
Annica Boman Katrineberg  Ledamot 
Mikael Stenman Lundbäck  Ledamot 
Sören Vestin  Katrineberg  Suppleant 
Magnus Marklund Byske  Suppleant 
Fredrik Lundqvist SCA  Suppleant 
 
 
Den av 2016 års årsstämma utsedda valberedningen lämnar följande förslag:  
 
Ordförande, 1 år: 
Mikael Stenman Lundbäck  Ordförande omval 1 år 
    (Ledamot med återstående mandattid) 
Ledamöter, 2 år: 
Ewa Brännström Åfors  Nyval 
Sören Vestin  Katrineberg  Nyval 
    (Suppleant med återstående mandattid) 
Magnus Marklund Byske  Nyval  
    (Suppleant med återstående mandattid) 
Martin Åkerlund Sveaskog  Omval 
 
Ledamot, 1 år: 
Madeleine Norlund S Stensjön  Nyval 
Johan Wallin  SCA  Nyval 
 
 
Suppleanter, 2 år: 
Lars G Karlsson Tvärån  Nyval  
Bertil Furberg  Byske  Nyval 
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Petter Johansson Sveaskog  Omval 
 
 
 
 
 
Auktoriserade revisorer: 
 
 
 
 
Valberedningens förslag till fisketillsynsansvarig: 
 
Ulf Norlund   Södra Stensjön Omval 1 år 
 
Valberedningens förslag till lekmannarevisor: 
 
Gun-Eva Långdahl Lundbäck  Omval 1 år 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående projektet vision, mål och verksamhet 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

1. Enligt projektets förslag 
a) Föreningens långsiktiga vision enligt förslag sid 3 i dokumentet. 
b) Föreningens långsiktiga mål enligt förslag sid 8 - 12 i dokumentet 
c) Föreningens långsiktiga verksamhetsplan sid 13-15 i dokumentet 
d) Ny långsiktig organisation med fokusgrupper 38-41 i dokumentet 

2. Stämman lämnar sitt godkännande till det arbete som utförts och kostnader som uppstått inom 
projektet. 

3. Stämman lämnar sitt godkännande till den ansökan om bidrag som lämnats in för att täcka de 
kostnader som uppstått i projektet. (Leader-Skellefteå Älvdal utvecklingsprojekt) 

 

BAKGRUND 

Styrelsen har under 2016 genomfört ett projekt där Peter Lundström och Rebecca Björk anlitats för 
att hjälpa oss med att arbeta fram en långsiktig vision, en långsiktig organisation med fokusgrupper, 
långsiktiga mål och långsiktig verksamhetsplan för vårt arbete. Syftet med projektet har varit att ta 
fram beslutsunderlag för stämman. 

Beslutet föregicks av flera muntliga samtal med Peter Lundström, dels vid fysiska sammankomster, 
vid telefonsamtal. Han har fått del av dokument och andra handlingar som han önskat. Vi har vilat 
vårt beslut på tidigare protokoll och en swotanalys från 2013 som tidigare styrelse gjort tillsammans 
med egna tankar och erfarenheter från möten och träffar där föreningens arbete uppvisat en stor 
avsaknad av struktur och långsiktighet.  

I olika dokument framkom att Skellefteå kommun påkallat värdet av ett sådant arbete bl.a. i 
styrelsens protokoll från den 5 maj 2013 framkommer följande: Fritidskontoret Skellefteå kommun 
har en önskan att fiskevårdsområdet skall göra en fiskevårds och utvecklingsplan samt en 
framtidsvision. Styrelsen beslutade att se igenom detta på kommande styrelsemöten. 

Även Länsstyrelsen har framfört liknande synpunkter bl.a. i mail daterad den 30 januari 2014: En 
annan sak jag tycker är mycket viktigt att ni funderar över i fiskevårdsområdet är (om ni inte redan 
gjort det): Vad har ni för syfte och mål med förvaltningen av fisket i Byskeälven? Som jag ser det är 
framtagandet och ”designen” av en förvaltningsplan för Byskeälven helt avhängigt vad ni vill göra 
med resursen (inom Fifsens gränser så klart). Detta kanske ni behöver fundera över innan ert 
årsmöte och sedan ta upp som en fråga då. Vi höres, Stefan 

Av styrelsens protokoll daterat den 25 februari 2016 framgår följande: SCA är tveksam till att det 
finns så mycket pengar i kassan, uppmaningen är att fundera vad vi ska göra med pengarna, vi måste 
visa att vi gör något med pengarna. 
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Vi anser att styrelsen har ett uppdrag som omfattar drift av föreningens verksamhet utan att det 
uttryckligen kommit fram i något beslut. Styrelsen är föreningens verkställande ledning. Styrelsen 
ska, utan att det krävs något särskilt beslut i någon stämma eller stadga, se till att föreningens 
organisation fungerar ordentligt och att föreningen förvaltas på ett bra sätt. Styrelsens uppgift är 
också att sprida målsättningar, förankra, informera så att alla arbetar mot samma mål. 

Ett av de uttalade syften med projektet har varit att söka långsiktiga lösningar eftersom det 
bedömdes möjligt att nå enighet inom den tid som stod till förfogande. Vad gäller frågan om hur 
projektet skulle leda till att motverka motsättningarna så behövs en samlande långsiktig vision, något 
att sträva efter. 

En tydlig vägvisare som talar om i vilken riktning vi ska gå. För att nå visionen behövs mål och 
strategier likt milstolpar efter vägen, och sist men inte minst ett engagemang och en vilja att nå 
målet! 

Arbetet har varit framgångsrikt genom att det nu finns förslag på samtliga punkter. 

Dessa är dock i flera fall övergripande och det behöver arbetas vidare med att precisera och 
detaljera. 

Styrelsen samt fokusgrupperna behöver även arbeta vidare för att skapa större delaktighet och 
förankring hos fiskerättsägarna. Ett viktigt arbete i denna del är de utbildningar som påbörjats redan 
under 2015. 

Styrelsen har lämnat in en ansökan om bidrag inom Leader-Skellefteå Älvdal utvecklingsprojekt där 
ansökningarna särskilt utformats för att byaföreningar och andra oerfarna ska kunna göra detta 
själva. I detta fall har ansökan fyllts i av mig efter samråd med Peter Lundström som har lång 
erfarenhet och deltagit i flera projekt. Ansökan har lämnats in i två steg. Det första steget gjordes av 
mig/oss själv. Det omfattar en mycket enkel registrering av projektet och ansökan om bidrag. 
Därefter har i steg 2 som är mera krävande Peters synpunkter inhämtats. 

De förslag som nu föreläggs stämman är av övergripande karaktär och måste kompletteras med mera 
detaljerade sådana. Det är vår förhoppning att arbetet kan gå vidare med detta genom de 
arbetsgrupper som föreslås bildade. 

De förslag som nu lämnas ska inte anses skrivna i sten utan det är givetvis möjligt att uppdatera och 
komplettera efterhand men dokumentet ger en god ram för föreningens verksamhet och skapar 
gemensam plattform för vårt vidare samarbete. 

Det hemställs att stämman antar de förslag som lämnas och att vi tillsammans arbetar vidare med att 
förbättra och komplettera detta under följande år. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående stadgeändringar som antogs på stämman 2016 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

1. De stadgeförslag som antogs på stämman 2016 ska nu antas med följande undantag. 
Såvitt gäller Svea skog ska de förslag som avser dem undantas och inte genomföras. 
(gulmarkerade) 

2. Styrelsen lämnas i uppdrag att anhålla om Länsstyrelsens godkännande av de inledande 
punkterna/paragraferna som antagits enligt förslag 1 ovan vilket krävs enligt lag. 

3. Styrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag om ny lydelse av de texter som avser 
Svea Skog. (de gulmarkerade) 

 

BAKGRUND 

Vid ordinarie stämman 2016 antogs flera stadgeförslag. 

Svea Skog har invänt mot de delar som avser dem. 

Samtliga förslag med undantag av de delar som avser Svea Skog bör antas och genomföras snarast. 

Styrelsen bör arbeta vidare med att ta fram ett nytt förslag i de delar Svea Skog nämns. 
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Stadgeändringar antagna vid stämman 2016 som nu föreslås antas vid stämman 2017. 

 

Vid stämman 2016 - Antagna ändringar:  

Del 1 - REDAKTIONELLA FÖRÄNDRINGAR 

1. I inledningen anges att föreningen bildats enligt Lagen om fiskevårdsområden. Angivet nummer 
bör rättas till att vara 1981:533. 

2. Följande stycke bör utgå i inledningen. ”Som underlag för §§ 11 – 30 har legat till grund de s.k. 
”normalstadgarna” för fiskevårdsområden De tillägg som gjordes vid fiskevårdsområdets första 
årsstämma då dessa paragrafer antogs är understrukna..” 

3. I stadgarnas inledning bör anges när denna revidering gjorts och från och med när den gäller. 
”Stadgarna har reviderats enligt den gällande lagen om fiskevårdsområden. (Lagens första lydelse SFS 
1981:533, omtryckt SFS 2010:1874 och senast ändrad SFS 2010:1944.) Stadgarna har i sitt nya 
utseende antagits vid fiskestämma den xx xx 2016 och xx xx yyyy. Länsstyrelsen har den xx xx yyyy 
prövat/fastställt stadgarnas §§ 1 – 10. Stadgarna gäller således i sin nya lydelse från den xx xx yyyy.” 

4. Ändring av stavning - § 1 ett E läggs till i ordet Fiskevårdsområdesförening.  

5. Hänvisningen i § 4 i stadgarna till § i lagen rättas till 4 §.  

6. Orden Medlem, medlemskap har granskats noga och en konsekvent användning har önskats för 
att öka förståelsen av dessa ord. Orden definieras i § 4. Med medlem avses bl.a. varje delägare i en 
fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet. Med medlemskap avses det samlade ägandet. För en 
konsekvent användning föreslås en ändring i sista stycket § 4 där orden ”en medlem” ersätts med 
”ett medlemskap”.  

7. I § 10 tredje meningen ändras ordet ”medlem” till ordet ”medlemskap” för att förtydliga att varje 
medlemskap har en röst.  

8. Hänvisningarna på två ställen i § 6 i stadgarna till § i lagen rättas till 23 § på båda ställena.  

9. Företaget Domänverket heter inte längre så varför det nya företagsnamnet bör anges. Orden 
”Domän” och ”Domänverket” ersätts på alla ställen i § 6 med ordet ”Sveaskog”. 

10. Denna ändring bör även göras i bilagan till stadgarna där skifteslagens och fastigheters andelar 
förtecknats. Ordet Domänverket byts således mot Sveaskog. 

11. I § 13 föreslås att punkten angående utseende av valberedning moderniseras till att heta ”Val av 
valberedning” vilket ansluter till de övriga punkterna om val.  

12. I § 13 föreslås att punkten angående styrelsens förslag till utgifts och inkomststat moderniseras 
till att heta ”Styrelsens förslag till budget” 

13. I § 14 föreslås att ordet ordförande utgår ur andra stycket och att det därmed räcker med att 
motion ska vara ”styrelsen tillhanda” inom angiven tid.  

14. Sista meningen i § 17 föreslås utgå: Första gången val äger rum skall dock fyra ledamöter endast 
väljas för ett år.  
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15. Hänvisningen i § 26 i stadgarna till § i lagen rättas till 39 §.  

16. Hänvisningen i § 27 i stadgarna till § i lagen rättas till 16 §. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att 
rätta denna punkt, till att rättelsen § i lagen rättas till § 16.  

17. I bilagan bör åter noteras Hemberg 0,5 % som fallit bort under gångna år. Resultatet blir 100 %. 

Del 2 – ÖKAD INFORMATION  

1. Kallelse till fiskestämma bör ske tidigare. Det föreslås att kallelse ska ske minst tre veckor före 
stämman. Angiven tid ändras i § 12 från två till tre veckor.  

 2. Frågan hur kallelse ska ske föreslås moderniserad till att få följande lydelse: ”Kallelse sker till 
medlemmar genom annons i en lokal tidning till exempel Norran, på hemsidan och genom email till 
de som uppgett sin email adress till styrelsen.” Den gamla texten utgår helt. 

3. Den gamla texten i § 12 bör utgå helt och ersättas med följande: ”Före ordinarie fiskestämma skall 
följande dokument finnas tillgängliga för granskning minst 2 veckor före årsmötet under samma tid: 
a) Förslag till dagordning. b) Styrelsens förslag till beslut. c) Medlemmarnas motioner. d) 
Förvaltningsberättelse där verksamheten för gångna året beskrivs. e) Årsredovisning med balans och 
resultaträkning med bilagor där inventarier mm anges. f) Revisionsberättelse för den avslutade 
räkenskapsperioden. g) Förslag till verksamhetsplan. h) Budgetförslag. i) Valberedningens förslag.”  

4. Ny text föreslås i § 12: ”Vid extra stämma ska nödvändiga underlag för de beslut som kallelsen 
gäller finnas tillgängliga för granskning inom samma tid.” 

5. I § 14 föreslås ny text enligt följande: ”Styrelsen skall bereda ingivna förslag från medlemmarna 
och hålla dem tillgängliga för medlemmarna enligt § 12.” 

6. Ej antagen  

7. Tiden i § 15 föreslås ändrad till tre veckor. 

8. Ny text föreslås att införas i § 18 där det anges vad som åligger styrelsen: ”Årligen fastställa en 
skriftlig arbetsordning för sitt arbete som hålls tillgänglig för medlemmarna.”  

9. Ny text föreslås införd i § 18 där det anges vad som åligger styrelsen: ”Skapa och underhålla ett 
email register på medlemmar, det åligger dock medlem att själv meddela aktuell email adress.”  

DEL 3 – FÖRENINGENS ORGANISATION  

1. ej antagen.   

2. Följande text föreslås införd i § 10: ”Fullmakter ska inte samlas in av föreningen eller dess 
styrelse.”  

3. ej antagen  

4. Följande text föreslås införd i § 10: ”eller votering” efter ordet omröstning. Vidare föreslås att 
ordet ”omröstning” i tredje meningen ändras till ”röstning”. 

5. ej antagen.   

6. § 16 angående Styrelsen bör förtydligas enligt följande. Den gamla texten bör utgå. Ny text: ” 
Dessa bör vara representerade enligt följande: Sveaskog och SCA varsin styrelseledamot, övre delen 
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(uppströms Fällfors) tre stycken styrelseledamöter och nedre delen (nedströms Fällfors) tre stycken 
styrelseledamöter.”  

7. Ny text i § 18 föreslås: ”Om fisket utövas på ett sätt som strider mot fiskestämmas beslut äger 
styrelsen med stöd av 31 § i lagen om fiskevårdsområde, rätt att ta ut en kontrollavgift.”  

8. ej antagen.  

9. Ny text föreslås: ”Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant att 
företräda föreningen.”   

10. I § 25 regleras revisorernas arbete. Den gamla texten föreslås utgå helt och ersättas med 
följande: ”För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna 
på ordinarie fiskestämma välja revisorer och suppleanter för dem. De väljs för ett år i taget. 
Föreningen ska ha lägst en och högst tre revisorer. Väljs endast en eller två revisorer ska minst en 
suppleant väljas. Minst en revisor i föreningen ska vara auktoriserad. Övriga revisorer kan vara så 
kallade lekmannarevisorer. Minoritetsrevisor – om minst tio procent av de på stämman avgivna 
rösterna kräver det får de utse en egen särskild revisor.” 

11. Efter § 25 föreslås en ny § där det anges vad valberedningen ska göra. Ny text föreslås: 
”Valberedning - Valberedningen skall bestå av minst tre personer varav en sammankallande, de skall 
förbereda val. Valberedningen skall på fiskestämman lämna en muntlig eller skriftlig berättelse över 
årets arbete.” 

DEL 4 – FISKERÄTTSÄGARES RÄTTIGHETER  

1. Ej antagen. 

2. Under rubriken Årsfiskekort i § 5 läggs följande text till: ”Årsfiskekort utfärdas till medlem, 
medlems make/maka/sambo, samt hemmavarande barn. Årsfiskekort berättigar till samma fiske som 
gäller för fiskerättsbevis.” 

3. Ny rubrik Gästkort föreslås i § 5 med följande text: ”Gästkortet är en förmån som tilldelas varje 
medlemskap. Varje medlemskap kan erhålla ett gästkort per år. Gästkortet får inte upplåtas eller 
överlåtas mot betalning. Gästkortet får inte överlåtas eller upplåtas vidare av den gäst som nyttjar 
det.”  

4. Motionärerna drog tillbaka denna punkt.  

5. Motionärerna drog tillbaka denna punkt.  

6. § 9 föreslås få en ny rubrik ”Avkastning”  

7. Följande nya text föreslås införd i § 9: ”Föreningens tillgångar som framgår av årsredovisningens 
balansräkning får aldrig understiga 1 000 000 SEK i dagens penningvärde i likvida medel efter 
utdelning. Denna regel anger bara vilken bedömning som ska ske när frågan om utdelning prövas.”  

8. Det föreslås att det i § 13 anges att ny punkt på dagordningen införs lämpligen som punkt 9: 
”Beslut om hur vinstmedlen ska disponeras”. 

9. Det föreslås i § 17 att ny text enligt följande införs: ”Styrelseledamot bör vara fiskerättsägare eller 
dess familjemedlem.”   

10. Det föreslås att ordet ”sportfiska” i § 5 inledande stycket ändras till ”fiska”. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående försäljning av inventarier samt återkrav och inköp av utrustning för tillsyn 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

 

Styrelsen lämnas i uppdrag att under 2017 till högstbjudande offentligt via kvarndammen eller 
tradera sälja följande inventarier: 

1. Den plastbåt med motor som föreningen äger. 
2. Den gummibåt (motor har inte kunnat anträffas) som föreningen äger. 
3. All övrig utrustning såsom röjsågar och dylikt. 

Styrelsen lämnas i uppdrag att fortsätta arbetet med att kräva åter de jackor som inköpt för 
tillsynsarbete och som avhoppade tillsynsmän vägrat återlämna under 2016. 

Styrelsen lämnas i uppdrag att köpa in västar avsedda att bäras vid tillsyn enligt bifogad offert. 

 

BAKGRUND 

Föreningen har under många år bedrivit en omfattande och blandad verksamhet. Detta har 
analyserats och diskuterats under verksamhetsåret 2016. De inventarier som föreningen äger och 
som inte betjänar styrelsens ordinarie arbete bör säljas. All utrustning kräver tillsyn och skötsel. All 
utrustning kräver lagring och utrymmen. Styrelsens arbete bör inriktas mot att verkställa stämmans 
beslut och inte arbeta med röjning mm. Alla dessa sysslor som givetvis även framgent kommer att 
krävas ska istället köpas in på affärsmässiga villkor helst från boende och företag längs älvdalen. 
Styrelsens ansvar minskar då genom att man inte behöver lagerhålla, reparera eller förnya de 
inventarier som förslaget avser. Det kan även nämnas att ökade krav nu ställs på så kallade körkort 
för att få använda motorsåg, röjsåg mm vilket försvårar för sommarjobbare att utföra dessa sysslor. 
All utrustning som nu föreslås såld finns i riklig omfattning i olika hem längs älven eller hos olika 
fiskrättsägare. Detta gäller även båtar i havet som torde kunna hyras in då så krävs. 

De tillsynsmän som haft föreningens förtroende under 2015 har på ett mycket illojalt sätt kort före 
säsongen valt att hoppa av sina uppdrag med hänvisning till beslut som fattats stadgeenligt på 
ordinarie stämma och därmed ställa föreningen i ett mycket svårt läge. Därtill har flera av dem dock 
inte alla ska det anmärkas fortsatt att illojalt obstruera mot föreningen genom att inte till föreningen 
återlämna de dyra flugfiskejackor med tydligt tryck Byskeälven och tydligt tryck tillsyn. Styrelsen som 
väljs under 2017 bör fortsätta arbetet med att samla in dessa jackor som tydligt inte kan användas till 
annat än tillsyn vid Byskeälven. 

Med anledning av att alla inte återlämnat sina jackor märkta med tillsyn så föreslås att föreningen 
köper in västar som är mindre dyra och mindre begärliga att behålla när man lämnar uppdraget. 
Offert bifogas.  
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående Fiskevattenägareförbundet 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

Föreningen ska vara aktiv medlem i Sveriges Fiskevattenägareförbund. 

Styrelsen ska genom den föreningen bedriva påverkan mot myndigheter och omvärlden. 

En representant från styrelsen ska varje år delta vid förbundets stämma. 

 

BAKGRUND 

Sveriges Fiskevattenägareförbund - intresseorganisation för landets fiskerättsägare. 

Sveriges Fiskevattenägarerförbund bildades 1968 och är en rikstäckande intresseorganisation för 
landets fiskerättsägare. Sveriges Fiskevattenägareförbund har direktanslutna medlemmar på lika 
villkor i hela landet. På regional nivå finns operativa provinsförbund med få administrativa uppgifter 
och till vilka medlemmarna är geografiskt associerade. Provinsförbunden representeras vid 
riksstämman efter styrka. 

Förbundets medlemskategorier utgörs av fiskevårdsområdesföreningar & samfällighetsföreningar, 
kommuner, bolag och organisationer, enskilda näringsidkare och personmedlemmar. Med 
utgångspunkt i fiskevattenägandet finns såväl yrkesfisket som vattenbruket och 
fisketurismföretagandet representerat i medlemskåren. 

Förbundets värdegrund är att ägandet är den bästa förutsättningen för att den begränsade resursen 
fiskevatten ska nyttjas uthålligt men där ägandet också innebär ett tydligt ansvar. Den som äger 
fiskevatten måste vara medveten, kunnig och ta sin uppgift på allvar. Förbundets uppdrag är att 
arbeta för en stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att resursen 
fiskevatten skall öka i värde. 

Visionen är att alla enskilt ägda fiskevatten i Sverige skall förvaltas lokalt och aktivt samt vårdas 
ansvarsfullt och generera ett uthålligt biologiskt och ekonomiskt nyttjande till ägarnas och 
landsbygdens fromma. 

Förbundets kärnverksamhet kan sammanfattas i arbetsområdena föreningsadministration, 
medlemsservice och näringspolitisk bevakning. Förbundet har en heltidsanställd förbundsdirektör 
som arbetar med att möta dessa krav från medlemmarna och omvärlden. En databas och ett 
registersystem finns centralt som underlättar administrationen och kommunikationen med 
medlemmarna. Förbundet ger också ut den erkänt välrenommerade tidskriften Våra Fiskevatten. 

Fiskevattenägareförbundet finansieras av sina egna medlemmar. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående avstängning/återkallelse av kort 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

Styrelsen lämnas rätt att stänga av och återkalla fiskekort för fiskare som upprepat inte följer 
gällande regler. Detta gäller även de som bryter mot våra rabattregler, trivselregler eller på annat 
sätt illojalt agerar mot föreningen. Beslutet gäller dock längst till nästa ordinarie stämma. 

Dessa beslut ska rapporteras till föreningens ordinarie stämma. 

Styrelsen ska inleda samarbete med de föreningar som samarbetar och rapporterar avstängningar till 
varandra. Avstängningar från andra föreningar ska för att gälla inom vårt FVO godkännas av styrelsen 
och rapporteras till föreningens ordinarie stämma. 

Längre avstängningar ska beslutas av ordinarie stämma. 

Den person som styrelsen stängt av under 2016 ska vara avstängd till och med säsongen 2021 dvs 
kommande fem år. Detta innebär att han inte har rätt att lösa fiskekort och om han skulle lyckas göra 
det trots detta beslut så gäller det inte eftersom föreningen inte önskar ingå avtal med denne. 

 

BAKGRUND 

Fiskevårdsområdesföreningen har väl genomarbetade och tydliga regler som inte sportfiskare kan ta 
miste på. De lämnas ut vid köpa av kort manuellt och de tillhandahålls via app och nätshop. 
Dessutom finns de tillgängliga på föreningens hemsida. 

Föreningen har beslutat om att införa kontrollavgift. 

Varje sportfiskare som löser fiskekort ingår ett avtal där sportfiskaren åtar sig att följa de 
bestämmelser som gäller i fiskevårdsområdet. Det är sportfiskarens ansvar att följa de regler som 
gäller. När så inte sker kan föreningen besluta om kontrollavgift. 

Av allmänna avtalsrättsliga principer följer även att föreningen kan häva avtalet och därmed återkalla 
fiskekortet om sportfiskaren gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott dvs allvarliga överträdelser. 

Styrelsen har under 2016 beslutat att med anledning av att lax avlivats före den 19 juni 2016, att 
rapportering inte skett, att fler fiskar tagits upp än reglerna tillåter att flera brott mot föreningens 
regler i flera fall och att ålägga en viss person en kontrollavgift uppgående till 4 400 kr. 

Med anledning av att han har visat en uppenbar ovilja att följa gällande bestämmelser och att han 
brutit mot flera gällande regler föreligger grund för att häva avtalet som ingåtts vid köpet av 
fiskekortet. Styrelsen beslutade därför att återkalla fiskekortet tillsvidare. 

Styrelsen beslutade även om att lägga fram ett förslag till kommande stämma att stänga av de 
angivna personerna från vidare fiske i Byskeälven tills vidare. Detta beslut ska samordnas med andra 
fiskeföreningar och därmed kommer avstängningen att gälla även i de älvarna. 
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Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen erhållit återkommande information om att en sportfiskare 
grovt brutit mot gällande regler enligt vad som framgår av ovan angivna beslut. Det har därtill 
förekommit våld mot markägare och träd har huggits ned. Det har kommit till styrelsens kännedom 
att problemet har förelegat under flera år och att den utpekade personen återkommande bryter mot 
gällande regler samt även saknar respekt för markägare och andra sportfiskare. 

Under året har dessutom förekommit att personer som tidigare varit verksamma i föreningen på ett 
mycket för föreningen illojalt sätt vägrat återlämna föreningens egendom. De jackor som föreningen 
köpt in för att användas vid tillsyn har flertalet tillsynsmän vägrat återlämna. Vidare kan noteras att 
även en ordförandepärm som flera nämnt ska finnas plötsligt var borta och aldrig funnits. Ytterligare 
illojala beteenden finns att notera på nätet där man drivit hetsjakt och upprepat kränkt personer som 
av ordinarie stämma valts in till uppdrag i föreningen och som inom det uppdraget agerat 
ansvarsfullt. Ytterligare illojalt beteende har varit att personer med mycket god insyn i föreningens 
regelverk och rabatter medvetet uppgett fel uppgifter vid köp av fiskekort vilket gjort att de betalat 
för låg avgift. 

Styrelsen har i dessa fall övervägt polisanmälningar och avstängningar men valt att avstå från detta 
under 2016 eftersom det varit oklart om föreningen gynnats på lång sikt av sådana beslut. Det har 
inte heller varit klart för alla att denna risk förelegat eftersom information om detta inte lämnats. 
Styrelsen menar dock att stämman bör klargöra detta. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående gästkort 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

Gästkort ska gälla med samma rättigheter som fiskerättsägare enbart om fiskerättsägaren deltar i 
gästens fiske dvs enbart om gästen finns inom synhåll från fiskerättsägaren. I annat fall ska gästkortet 
endast gälla som med samma rättigheter och skyldigheter som fiskekortsköpare. 

När gästkortet lånas ut skall fiskerättsägaren meddela till styrelsen  

1) vem man upplåtit gästkortet till  
2) ange hur länge kortet får brukas av den personen 

Dessa uppgifter lämnas till styrelsen via sms/ringa: 070-600 86 80 eller maila: info@byskealven.se 

Gästkortet får inte upplåtas eller överlåtas mot betalning.  

Gästkortet får inte överlåtas eller upplåtas vidare av den gäst som nyttjar det. 

Det rekommenderas ett uttag om max 5 laxar och 5 öringar per år och gästkort. 

 

BAKGRUND 

Fiskerättsägarna i Byskeälvens FVO Västerbottensdelen har en förmån genom att de erhåller ett 
gästkort. Utlåningen är svår att kontrollera. Det är svårt att kontrollera om någon tar betalt för att 
låna ut kortet vilket inte har varit avsikten. Det är svårt att kontrollera hur många fiskar som fiskas på 
varje gästkort. 

Under 2016 införde styrelsen regler om hur gästkorten skulle användas. Dessa regler blev endast 
frivilliga och på prov eftersom det inte var antagna på stämman. Reglerna innebar att varje 
användning av gästkort skulle rapporteras in till styrelsen via sms eller mail eller telefonsamtal. Dessa 
regler framgår av föreningens hemsida: 

GÄSTKORT 

När gästkortet lånas ut skall fiskerättsägaren meddela till styrelsen  

1) vem man upplåtit gästkortet till  
2) ange hur länge kortet får brukas av den personen 

Dessa uppgifter lämnas till styrelsen via sms/ringa: 070-600 86 80 eller maila: info@byskealven.se 

Gästkortet får inte upplåtas eller överlåtas mot betalning. Gästkortet får inte överlåtas eller upplåtas 
vidare av den gäst som nyttjar det. Endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåtet. När en lax 
och en öring har avlivats gäller catch & release fiske för fångstmannen under resterande del av 
dygnet, det vill säga fram till klockan 00.00.00. * Det rekommenderas att man tar max 5 laxar och 5 
öringar per år och gästkort. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående fiskekortspriser 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

1. Årskort ska endast kunna köpas av lokalboende och stugägare. 
2. Årskort ska från 1 januari 2018 endast gälla för kalenderår. 
3. Veckokort ska återinföras. 
4. Pensionärsrabatt och rabatt för stugägare tas bort. 
5. Följande fiskekortspriser ska gälla för 2017: 

Dagkort 350 kr 

Veckokort  1 750 kr 

Zonkort  1 800 kr 

Årskort 3 500kr (endast för stugägare) 

6. Rabatt för lokalboende (folkbokförda) inom fiskevårdsområdets gränser behålls: 210 kr per dygn, 
1 050 kr veckokort, 1 080 kr zonkort, årskort 2 100 kr. 

 
7. Följande regler ska gälla: 

Gratis fiskerättsbevis, årsfiskekort och gästkort ett per fiskerättsbevis, till fiskerättsinnehavare. 

Barn fiskar gratis upp till och med den dag dom fyller 18 år. 

Gratis årsfiskekort till styrelsemedlemmar, de som åtagit sig att för föreningen utöva tillsyn och ingår 
i planlagda tillsynen, fiskevärdar och anställda. 

 

BAKGRUND 

Våra fiskekortspriser diskuteras varje år. Även rabatterna har diskuterats. 

Alla är ense om att fisketrycket är för högt. 

Föreningen Fiskevattenägarna har sammanställt en skrift vilken ger råd i prissättningen av fiskekort. 
Enligt den manualen skulle vårt pris ligga på 350 kr för dagskort vilket blir styrelsens förslag. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående bidrag till anläggning av ny utkiksplats i Fällfors 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

Stämman beslutar att bevilja Byalaget i Fällfors Ideell förening stöd med 70 000 kr till            
anläggning av ny utkiksplats på södra sidan fallet i Fällfors, Byskeälven.  

 

BAKGRUND 

När Folkets hus i Fällfors gick i konkurs gick byborna ihop för att rädda huset. 
De köpte det och bildade 2 föreningar, en ideell(Byalaget) som har hand om  
verksamheter och en ekonomisk(Aktivitetshuset Älvan) som har hand om 
fastigheter och uthyrning. Sedan dess har det tillkommit en bagarstuga som  
skänkts av en annan förening i byn. Samma personer sitter i båda styrelserna. 
 
Älvan (som fått sitt namn av älven och Skolgatan 11) inrymmer cafeteria, 
gymnastiklokal, litet gym, bastu och toalett handikappanpassad. I cafeterian 
ryms 75 personer och i gymnastiksalen 225 personer, totalt 300 personer. 
 
De har nu redovisat följande till grund för ansökan om bidrag. 
 
Projektet beräknas kosta 650 000-700 000,- varav Ske-å kommun går in med 27%,  
Byalaget med 10% och resten ansöks från Länsstyrelsen landsbygdsprogrammet.  
Byalagets del blir ca 70 000,-. De pengar som finns i Byalagets kassa är avsatta till  
underhåll och drift av fastigheterna, därför ansöker vi om bidrag/sponsring från Er  
förening med 60 000,- gärna hela summan 70 000,-. 
 
Under alla år som vi bedrivit visningsfisket har våra guider berättat om laxen, 
laxtrappan, fiskräkningen och utvecklingen runt fisket och bygden. 
 
Vi bifogar projektbeskrivning och de bilder vi i nuläget har och hoppas på 
ett positivt besked från Er. 
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Bilaga - projekt 

 

Anläggning av ny utkiksplats på södra sidan fallet i Fällfors, Byskeälven 
 
Bakgrund 
Fällfors ligger vid Byskeälven inom Skellefteå kommun cirka 35 km från kusten (figur 1). Fällfors 
brukar benämnas Byskeälvens laxcenter. 

 

 

Figur 1: Fällfors ligger ca 35 km från kusten vid Byskeälven. Röd punkt. 

 

Fällfors är ett besöksmål och besökarna kan bland annat beskåda den mäktiga forsen, lax som hoppar 
i fallet eller gå ner i laxobservatoriet och genom glasrutor ha chans att se lax passera. Området vid 
Fallet är iordningställt med grillplatser handikappanpassat dass, sittbänkar gångvägar och belysning 
m.m. för att vara attraktivt för besökare. I Fällfors finns även Marranäsvältan, Sveriges egen Gand 
Canyon, vilken skapats på grund av att underjordiska bäckar eroderat marken (figur 2).  

 

Besökare kommer till Fällfors för att uppleva miljön, forsen och laxen m.m. men även för att vigas i 
miljön vid fallet. Olika evenemang anordnas i Fällfors som exempel dragracing, Fällforsveckan, 
visningsfiske och Load up North-Mässan. Dessa lockar också besökare som kan inhysas på den lokala 
campingen eller på Skellefteå drive center. 
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Figur 2: Hoppande lax i fallet, Laxobservatoriet, Marranäsvältan och grönytor 

 

Laxen är av betydelse för besöksmålet och har betydelse för boendeanläggningar och entreprenörer 
längs älvdalen. Laxbeståndets utveckling i Byskeälven har senaste åren visat på en mycket positiv 
trend. Före 2012 passerade i snitt ca 1500 laxar årligen förbi Fällfors men genom ett antal 
förvaltningsåtgärder har antalet stigit till 5888 laxar 2014 (figur 3). Prognosen är att denna positiva 
trend ska fortsätta vilket kan få stor betydelse för besöksnäringen. 
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Figur 3: Helsträckad linje visar laxvandringen förbi Fällfors 2002-2014. 

 

Tillgängligheten till fallet, laxobservatoriet och övriga området är viktigt för att ta emot besökare och 
för att anordna evenemang. Det är även viktigt att anvisade spänger och utkiks platåer m.m. är 
utformade i enlighet med de säkerhetsföreskrifter som finns idag så inga olyckor sker. För att kunna 
anvisa besökare ner till fallet, för att uppleva forsen, se lax hoppa och för att se visningsfisket måste 
nya spänger, räcken och ny utkiks platå anläggas. Fallet är ett viktigt område att tillgängliggöra 
eftersom detta område har stor betydelse för besökarnas upplevelse. Det finns andra besöksmål i 
direkt anslutning till Fällfors t.ex. Marranäsvältan. För att skapa mervärden för besökare och en ökad 
rörlighet mellan Drivecenter och Fällfors är det möjligt att skylta upp och anlägga en naturstig som 
tar besökarna från Fällfors Campingen till SDC via ett antal besöksvärda platser såsom fallet, 
Marranäsvältan och olika typer av naturmiljöer.  

 

Planerad åtgärd 
För att kunna anvisa besökare ner till fallet planeras en ny nedgång och en ny utkiks platå på södra 
sidan vid fallet i Fällfors (figur 4). Detta ska byggas i ett material som kräver liten eller inget underhåll 
och samtidigt smälta in i miljön vid fallet. Bygget ska uppfylla de säkerhetskrav som ställs enligt 
gällande föreskrifter. Anläggningen ska ge besökarna en större närhet till forsen och laxen samt 
möjliggöra att deltagande på visningsfisket, vilket är en viktig besöksanledning för Fällfors. 
Visningsfisket genererar intäkter för den lokala föreningen och lokala entreprenörer. 

 

Vidare planeras en naturstig från Fällfors camping till Skellefteå Drive Center och tillbaka. Stigen ska 
ta besökarna till ett antal besöksvärda platser, bland annat, fallet, Marranäsvältan och olika 
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naturmiljöer där besökaren även genom en serie skyltar får lära sig mer om miljöerna. Stigen ska 
även kunna användas av cyklister och i Fällfors finns idag möjlighet att hyra mountain bike.  

I projektet planeras även att ta fram informationsmaterial om Fällfors som besöksmål och den nya 
naturstigen / MTB-leden. Det ska även göras en översyn och komplettering av skyltning. 

 

Projektägare är Skellefteå kommun och Byalaget ideell förening kommer att ansvara för den löpande 
skötseln med stöd från Skellefteå kommun. Ägare av marken är SCA med vilka ett upplåtelseavtal 
upprättas. 

 

 

Figur 4: Rödrastrerat område är platsen för den planerade utkiksplatån. 

 

 

 

 

 

Projektet beräknas kosta cirka 700 000 kr. Projektet är tänkt att genomföras under 2017. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående hemsidan 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

Styrelsen lämnas i uppdrag att förnya hemsidan enligt infordrad offert. 

 

BAKGRUND 

Vår hemsida behöver förbättras och förnyas. 

Offert har inhämtats för detta. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående enkät om fiskerättsägarnas fiskevanor 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

 

Styrelsen lämnas i uppdrag att under 2017 fortsätta arbetet med den enkät om fiskerättsägarnas 
fiske. 

 

BAKGRUND 

Styrelsen har under 2016 inlett ett arbete med att samla in information om fiskerättsägarnas 
fiskevanor. 

Resultatet av denna enkät har sammanställts och redovisas på stämman. 

Arbetet med denna enkät bör fortsätta för att utreda dels fiskevanor hos fiskerättsägarna vilka antas 
avvika från den antaganden som ligger till grund för statistiska uppgifter. Den lämnar även viktig 
information om andra fiskevanor än laxfiske. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående vedfrågan 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

Styrelsen föreslår att fokusgruppen som arbetar med infrastruktur lämnas i uppdrag att utreda 
frågan om föreningen ska ersätta och/eller anskaffa ved längs efter älven och i så fall återkomma 
med förslag till tydliga regler för hur sådan ersättning ska utges så att alla behandlas lika.  

 

BAKGRUND 

Styrelsen har under 2016 vid några tillfällen fått förfrågningar om att ersätta stulen ved. 

Det förekommer även krav på att föreningen ska tillhandahålla ved på en del välbesökta platser 
såsom Normans i närheten av Byske. Styrelsen har 2016 ombesörjt detta men frågan som kommit är 
på vilka premisser detta ska ske och om det även ska ske inom hela FVO. 

Ett argument för att göra det är givetvis att då minskar risken för skadegörelse i form av att frusna 
fiskare hugger och tar befintliga träd till skada för markägare. 

Ett argument mot är kostnaden om detta ska ske inom hela FVOt. 

Om det ska ske så ska det rimligen ske enligt tydliga principer som kan gälla inom hela FVO och lika 
för alla. 

Frågan bör utredas ytterligare och någon av de arbetsgrupper som nu bildas bör få i uppdrag att 
utreda och återkomma med förslag. 
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående fiskeregler 2017-2018 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

Stämman beslutar härmed att de regler som sammanställts i denna proposition utgör en fullständig 
och uttömmande sammanställning över de regler som gällde före extra stämman våren 2015 och 
som därmed alltjämt gäller för samtliga som fiskar i vårt FVO således fiskrättsägare och kunder. 

Stämman beslutar att fiskereglerna i fortsättningen ska regleras året före dvs vid stämman 2018 ska 
fiskereglerna för 2019 beslutas osv. 

De fiskeregler som gällde 2015 och 2016 ska gälla även 2017 och 2018 i avvaktan på att fokusgrupper 
och styrelse arbetar fram nya förslag på vad som ska gälla 2019. 

 

BAKGRUND 

För att minska oron och minska turbulensen runt våra fiskeregler bör dessa utredas noga och de 
förslag som lämnas bör lämnas i god tid före de ska träda i kraft. Om så sker har alla möjlighet att 
anpassa sig till regeländringar. Detta är särskilt viktigt för de företagare som driver verksamhet vilken 
är beroende av vår verksamhet. 

Inga oroande tecken finns vad gäller fiskeuppgång, smolttillgång mm varför de regler som gällt de 
senaste två åren bör få fortsätta gälla. 

Med anledning av att det inte tidigare på ett tydligt sätt sammanställts vilka regler som gällt så bör 
stämman denna gång en gång för alla klargöra vad som gäller för alla fiskare dvs fiskrättsägare och 
våra kunder. De regler som avses är de regler som gällde för alla före den extra stämman våren 2015 
då det fastställdes ytterligare sju punkter som enbart gäller för våra kunder. 

Enligt vad styrelsen kunnat utreda är det följande regler som gällde för alla före extra stämman 2015 
och som inte omfattas av beslutet 2015 eller något senare beslut: 

1. I Byske under juni månad mellan klockan 06.00 – 18.00 råder totalt fiskeförbud mellan den blå 
järnbron (bron in till samhället) och nerströms till hängbron av trä.  

2. Under juni månad är endast enkelkrok tillåten vid allt fiske på denna sträcka 
3. Allt fiske är förbjudet året runt i området kring det fasta fisket i Fällforsen på bägge sidor av 

älven. Detta område sträcker sig 50 meter uppströms vattenintaget och 100 meter nedströms 
vattenutsläppet till det fasta fisket. 

4. Förbud att avliva felkrokad fisk 
5. Förbud mot tafslängd över 2 meter vid spinnflugefiske 
6. Alla ska medföra giltigt fiskekort vid fiske 
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Regler för utsättningssjöarna: 

I. I sjöarna där föreningen sätter ut fisk är det tillåtet att fånga fisk hela året. 
II. Det är bara tillåtet att fiska med ett spö i taget per fiskare, således är det förbjudet att sätta ut flera 

spön.  
III. Fiske får endast ske från land, undantaget är isfiske.  
IV. Totalt får av fiskarterna harr, öring och röding behållas högst 5 fiskar/dygn och fiskare. 
V. Inga minimimått.  
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Proposition till stämman 12 mars 2017 
Angående arvodet till styrelsen mfl 

 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

Ordföranden, sekreterare och kassör ska erhålla ett arvode före skatt om 1 500 kr per månad samt 
ersättning för resor enligt samma regler som övriga. Ingen ersättning för utskrivna kort eller lokaler 
eller annat ska utgå. 

Övriga styrelseledamöter och suppleanter samt de som deltar i fokusgrupper ska erhålla 200 kr per 
möte före skatt jämte ersättning för resor enligt samma regler som övriga. 

Timersättning för de som anställs föreslås fortsatt ligga på 160 kr per timme före skatt. 

För samtliga utgår reseersättning med 18,50 kr per mil körda för föreningens räkning. 

 

BAKGRUND 

Styrelsen har under 2016 valt att omfördela och utbetala arvode till ledamöter enligt följande: 

Ordförande, sekreterare och kassör har erhållit 1 500 kr vardera per månad före skatt samt 
reseersättning vid resor. Inga övriga ersättningar har utgått dvs ingen lokalhyra, telefonersättning, 
ingen ersättning per utskrivet fiskekort. 

IT-ansvarige som adjungerats till styrelsen har erhållit 500 kr per månad före skatt samt 
reseersättning. 

Övriga har fått mötesarvode med 200 kr per möte före skatt samt reseersättning. 

Det är styrelsens uppfattning dels att med en ny organisation sprids uppgifterna inom styrelsen och 
de arbetsgrupper som må tillsättas. Detta leder till att arbetsbelastningen fördelas och därmed 
saknas anledning att utge högre ersättning till någon utöver de tre som anges dvs ordföranden, 
sekreteraren och kassören. 
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Till styrelsen för Byskeälvens FvO Västerbottensdelen: 

Motion angående omröstning efter andel – Förslag till stadgeändring* 

För att få en långsiktig och stabil förvaltning i Byskeälven, och förhindra tvära kast år från år, så 

behövs en möjlighet att bygga stabilare majoriteter baserat på ägarandelar i stället för på 

medlemsantal. För detta måste en fullständig röstlängd tas fram med andelstal inom 

fiskevårdsområdet.  

Den föreslagna stadgeändringen kan genomföras inom ramen för 20 § Lag om fiskevårdsområden. 

Vi föreslår till stämman att besluta om ett tillägg i § 10 i föreningens stadgar: 

I viktiga frågor eller frågor av ekonomisk karaktär kan om någon så kräver omröstning ske efter 

andelstal inom fiskevårdsområdet. 

 

*) Not: I kallelse till stämman skall anges att förslag till stadgeändring ska behandlas och Byskeälvens 

FvO AC delen ska hålla förslaget tillgängligt för medlemmarna före fiskestämman. 

 

Skellefteå 2016-12-30  

Patrik Nilsson, Ulriksberg 1:24  

Karl-Anders Abrahamsson, Myrheden 1:16, 1:17 Kim Larsjos, Petra Hägglund, Myrheden 1:55 

Micael Andersson, Filippa Lundmark, Degerliden 1:20 Lars-Erik Larsson, Kåtaselet 2:3 

Ulf Andersson, Byske 7:27 Maud Lundqvist, Fyllnadsmarken 1:11, 1:15 

Sylvan Ekenstedt, Byske 3:4 Ulrik Nilsson, Jeanette Vikström, Ulriksberg 1:3, 1:22 

Lennart, Jan, Carina Ekenstedt, Blankselet 1:3, 1:4 Kristina Nyström, Kaxliden 1:17 

Johan Hansson, Fällfors 2:12 Christer Ryman, Strinne 1:3 

Berndt Johansson, Fällfors 4:6 Birgitta Wahlström, Myrheden 1:50 

Peder Karlsson, Byske 4:29 Majvy Wallin, Kaxliden 1:21 

 Roger Öhlund, Kaxen 2:12 
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Iii
SCA SVEASKOG
Caeoftsf

Motion angående ändring av stadgar

110 § 1 stadgarna för Byskeälvens fiskevårdsområde antagna vid fiskestämma den 24 mars 1990
framgår under avsnittet “Beräkning av röster’ bl.a. att vid omröstning har varje medlem en röst. 1
dess nuvarande utformning innebär bestämmelsen att alla fiskerättsägare likställs vid omröstning
oavsett hur stor andel av fiskevårdsområdet som fiskrättsägarna innehar. En fiskerättsägare som
äger en stor geografisk andel av fiskerättsområdet har med andra ord samma inflytande som en
fiskerättsägare som enbart äger en obetydlig andel av fiskevårdsområdet, vilket inte är förenligt
med det grundlagsfästa egendomsskyddet i 2 kap. 18 § regeringsformen.

Syftet med ett fiskevårdsområde är att långsiktigt samordna fisket och fiskevården samt
fiskerättsägarnas intressen. Sveaskog och SCA vill verka för att så också kan ske i Byske
fiskevårdsområde långsiktigt. Emellertid bidrar inte den nuvarande stadgebestämmelsen till detta.
Tvärtom skapar den nuvarande omröstningsordningen till en kortsiktig och oförutsebar förvaTtning
av fiskevårdsområdet. En andelsröstningsordning skulle bättre bidra till en långsiktig och trygg
förvaltning av fiskevårdsområdet.

Mot denna bakgrund föreslår Sveaskog och SCA att den aktuella omröstningsbestämmelsen 110 §
i stadgarna ändras så att medlem ska kunna begära att röstetalet ska beräknas utifrån den andel
av fiskevårdsområdet som medlemmarna äger av hela fiskevårdsområdet. En sådan
andelsröstning ska medlem kunna begära i samtliga frågor. 1 vart fall ska en medlem kunna begära
en sådan andelsröstning i alla frågor som berör fiskevårdsområdets verksamhet, alla frågor av
ekonomiskt karaktär eller som är av väsentlig betydelse för fiskevårdsområdesföreningen eller
dess medlemmar.

Sundsvall 2016-12-28 Stockholm 2016-12-28

Joachim Söderberg Ola Söderdahi
SCA Sveaskog
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Gemensamt svar till motioner 1-2 
 

BAKGRUND: 

I. De nu gällande stadgarna anger följande i § 10: 

Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs.  

Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud. 

Vid omröstning har varje medlem en röst. 

Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet. 

II. Lag om Fiskevårdsområde 20 § anger följande: 

Vid omröstning på fiskestämma har varje medlem en röst, om inte annat följer av stadgarna.  

Medlemmar som äger en fastighet med tillhörande fiske med samäganderätt har en röst 
tillsammans. Om fiskevårdsområdet består av en enda samägd fastighets fiske har dock varje 
delägare i fastigheten en röst.  

Ingen får för egen del rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.  

Lag (2010:1874).  

III. Regeringsformen anger följande i 2 kap. 15 § 

 Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna 
eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. 

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska 
vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det 
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som 
är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt 
grunder som anges i lag. 

Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller 
säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning. 

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. 
SFS 2010:1408 

IV. Regeringsformen anger följande i 2 kap. 18 § 

 Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning 
i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns. 

Forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag. SFS 2010:1408 
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V. Sveriges Fiskevattenägareförbund har i sina normalstadgar som förslag följande lydelse:  

§ 10 BERÄKNING AV RÖSTER 

Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Röstning ska utövas 
personligen eller genom ombud med skriftlig fullmakt. 

Vid omröstning har varje medlem en röst. Det förslag som har fått det högsta röstetalet gäller som 
stämmans beslut. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. I andra frågor har stämmans 
ordförande utslagsröst vid lika röstetal. 

Om någon medlem begär det ska omröstning ske efter delaktighet i fråga om beslut som avser 
omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet. 

Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.  

Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken respektive 
fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen. 

 

VI. Motivering till styrelsens uppfattning i frågan 

Det kan inledningsvis konstateras att motion 2 som undertecknats av Svea Skog och SCA saknar 
konkret förslag till stadgeändring. Såsom det får förstås menar de att stämman ska ta ställning till 
frågan och därefter ska ett stadgeförslag utformas. 

Styrelsen ställer sig tveksam till att ett närmare utformat stadgeförslag inkommer kort inför stämman 
eller under denna. Om så blir fallet har alla medlemmar inte haft möjlighet att ta ställning till 
förslaget enligt de regler som gäller för ingivande av motioner. 

 

Vad sedan gäller huvudfrågan om andelsröstning ska införas så bör följande beaktas. 

Förslag förändrar helt principerna för hur beslut ska fattas på stämman i fortsättningen.  

Det kan ifrågasättas om de motiv som anges i motionerna är sanna och beskriver verkligheten 
korrekt. Det talas tex om kortsiktig och oförutsebar förvaltning. Vid närmare begrundan kan 
konstateras att de frågor som delat stämmans deltagare under senare år har varit personval tex valet 
av ordförande 2016 och frågan om vi kan ha olika regler för de som köper fiskekort och 
fiskerättsägarna. Att förvaltningen i Byskeälvens FVO Västerbottensdelen skulle på något sätt vara 
hotad är en myt och direkt fel. Tvärtom har under 2016 bedrivits ett arbete som går långt utöver vad 
som presterats tidigare i föreningens historia. Styrelsen har - trots några avhopp från styrelsen, trots 
avhopp från tillsynspersonerna, trots bristfällig överlämning, trots nättroll, trots alla ifrågasättanden 
från tidigare verksamma i föreningen, från kommunala företrädare och andra myndighetspersoner 
mm - under 2016 utfört ett arbete som i allt kommer att gynna föreningen under lång tid framöver. 
Vi har skapat en modernare organisation genom att fördela ansvar och arbete på flera personer. Vi 
har (utan stöd från annan) lyckats lösa in alla fällor i vårat område. Vi har utfört en tillsyn mera 
omfattande än tidigare. Tillsynen har utförts enligt ett schema där uppdragen fördelats jämt mellan 
tillsynspersonerna. Vi kommer att redovisa en särskild rapport över tillsynen vilket saknats tidigare. 
Vi har tagit steg för att förbättra relationen med byaföreningar och boende längs älven dvs de som 
drabbas av det ökade fisketrycket. Vi tror att begreppet fiskevård även bör omfatta att skapa en god 
relation med de som har mark längs älven och att detta gynnar de sportfiskare som besöker oss. Vi 
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har tillsammans med andra parter och medlemmar genomfört ett arbete med att ta fram förslag till 
stämman på en långsiktig vision, en långsiktig organisation, långsiktiga mål och en plan för 
föreningens verksamhet även den långsiktig. Vi vill skapa en bättre ekonomisk styrning genom en 
mera detaljerad budget och tydligare beslut från stämman ifråga om verksamhet och ekonomi. Det 
är vår önskan att styrelsen ska bli mera verkställande. Vi har arbetat för en ökad öppenhet mot 
medlemmarna. Vi har bla startat det intranät som beslutades om på senaste stämman. Där ska 
information och dokument kunna läggas ut till medlemmarnas beskådan. 

Detta förslag som nu såväl motion 1 och 2 redovisar strider mot den princip som vi under många 
många år varit ense om i detta land nämligen principen om allmän och lika rösträtt. En återgång till 
ett system där den som har mycket makt och äger mycket ska ha mer att säga till om kanske inte är 
en välkommen tanke för många andra än de som är missnöjda med att ha förlorat någon omröstning 
under de senaste åren.  

En viktig synpunkt när man tar ställning i denna fråga är givetvis vad som var den bakomliggande 
tanken till att principen en fiskrättsägare - en röst valdes från start i vårt FVO. Varför tog inte 
dåvarande Domänverket strid för att få mera att säga till om? Varför ansåg man då att detta var 
rimligt? Kan det vara så att man inte fått med de mindre markägarna om man då valt den princip 
som nu föreslås. Det hade kanske inte varit möjligt att bilda det stora området som vi nu har om vi 
lagt en annan princip till grund för röstningarna på stämman. Om detta stämmer och det är mycket 
som talar för att detta är en korrekt beskrivning av bakgrunden då blir nästa fråga om denna 
grundläggande överenskommelse nu bör ändras eller om samma tanke gäller än idag. 

Kanske ligger det en maktdelning i att de större ägarna alltid har makt bara för att de är större och 
respekteras mera av den anledningen samt att de små ägarna genom en lika rösträtt kan dels känna 
sig delaktiga och dels kan påverka besluten? Maktdelning är något som gynnar vårt samhällsbygge på 
andra plan så varför inte här? 

Den fråga som under senare år delat stämmans deltagare har varit personval tex valet av ordförande 
2016 och frågan om vi kan ha olika regler för de som köper fiskekort och fiskerättsägarna. Att 
förvaltningen i Byskeälvens FVO Västerbottensdelen därigenom skulle på något sätt vara hotad är 
svårt att förstå. Tvärtom har under 2016 påbörjats ett utvecklingsarbete av föreningens långsiktiga 
organisation, vision och planering. 

Ett annat sätt att skapa lugn och stabilitet som efterfrågas är genom det förslag som redovisades 
föregående år av den stadgegrupp som då (2015) arbetade: 

Stadgegruppens förslag: Frågan hur beslut ska fattas på fiskestämma. Kvalificerad majoritet ska 
krävas i vissa angivna frågor. Motivet till denna del av förslaget är att det ska krävas mera för att fatta 
beslut i dessa frågor och därmed krävas mera av de som lägger förslagen. Det är även vår önskan att 
detta ska leda till lugnare och stabilare beslut som gäller under längre tid. De svaga majoriteter som 
idag uppkommer med några rösters övervikt mer än hälften kan väga över åt andra håller vid nästa 
stämma varför det är svårt att veta vilka beslut som kommer att stå sig. Det är viktigt för framtiden 
dels inom föreningen men även utåt att vi kan hålla samman bättre och få en lugnare och stabilare 
grund för verksamheten. Inte minst gäller det för de näringsidkare som överväger att driva 
verksamhet med utkomst från sportfiskare som vill hyra bostad eller guider. Konsekvensen av att 
man inte kan nå upp till den föreslagna kvalificerade majoriteten bör rimligen vara att då fortsätter 
det tidigare gällande beslutet i den frågan att gälla.  Följande text föreslås införd i § 10: ”I ärenden 
som avser § 13 i stadgarna, punkt som gäller - Framställning från styrelsen och motioner från 
medlemmarna, samt punkt som gäller - fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under 
kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse, och den föreslagna punkten som gäller - 
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Regler för fiskerättsägare, utgörs stämmans beslut av den mening som fått mer än två tredjedelar av 
de på stämman avgivna rösterna.” 

Styrelsen yrkar på avslag såväl för motion 1 som motion 2. 

Styrelsen föreslår att stadgegruppens (gruppen som arbetade 2015) ovan redovisade förslag antas. 
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uJ
SVEASKOG

Motion angående ändring av stadgar

Stockholm den 30 december2016

1 6 § i stadgarna för Byskeälvens fiskevårdsområde antagna vid fiskestämma den 24 mars
1990 framgår under avsnittet “Domänfiskekortet” bl.a. att Domänverket äger rätt att sälja
Domänfiskekortet i vissa delar av fiskevårdsområdet. 1 samma bestämmelse framgår också
att Domänverket genom denna upplåtelse avstår från rätten att lösa fiskerättsbevis sam all rätt
till utdelning.

Domänverket var som bekant fram till och med bolagiseringen år 1992 en statlig myndighet.
Domänverket upplöstes emellertid i samband med bolagiseringen. Samtliga hänvisningar till
Domänverket i de aktuella stadgarna bör därför utgå. Domänfiskekorts-avsnittet i 6 § i
stadgarna bör därför redan på denna grund utgå.

Dessutom strider vinstutdelningsbegränsningen i 6 § i stadgarna mot den associationsrättsliga
likhetsprincipen.

1 korthet innebär likhetsprincipen - som är en grundläggande associationsrättslig princip - att
alla medlemmar i en association ska ha lika rätt. 1 vissa undantagssituationer får det göras
avsteg från denna grundläggande princip. För att undantag från likhetsprincipen ska får göras
krävs det att det är motiverat av sakliga skäl (se NJA 1977 s. 393 och Svante Johansson, Nials
Svensk Associationsrätt, s. 156 if). 1 den juridiska doktrinen har det framhållits att “[...]avsteg
från likhetsprincipen får ske när det är motiverat av sakliga skäl, varvid förstås att det utan
samtycke av drabbade medlemmar aldrig kan föreligga sakliga skäl till avsteg från
likhetsprincipen t. ex. vid vinstutdelning.”

Sveaskog — som ju för övrigt inte upplåter rätt till fiske i älven — har ju enligt
vinstutdelningsbegränsningen inte samma rätt i fiskevårdsområdesföreningen som övriga
medlemmar. Den aktuella stadgebestämmelsen strider därför mot likhetsprincipen. Sveaskog
— som ju för övrigt är en annan juridisk person än Domänverket — menar att det saknas
särskilda skäl till ett sådant avsteg från likhetsprincipen. Stadgebestämmelsen i 6 § ska därför
tas bort.

Sveaskog föreslår att stämman
“Domänfiskekortet” i 6 § i stadgarna.

tar bort bestämmelsen under avsnittet

Sveaskog

Box 3223
350 53 Växjö

Publikt bolag (publ) besöksadress

Org. nr 556016-9020 Arabygatan 11
Säte Stockholm

Telefon

0771-787 000
010-471 8242 (dir)
070-2688712 (mob)

Fax/Internet

0470-76 54 76
ola.soderdahl@sveaskog.se
www.sveaskog.se

Stockholm, 2016-12-30

Ola Söderdahl
Sveaskog
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Svar till motion 3 
 

BAKGRUND: 

I. De nu gällande stadgarna anger följande i § 6: 
 

Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till 
allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8 § lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen 
kan avse allt fiske. 

De närmare villkoren beslutas årligen på ordinarie fiskestämma. 

Föreningen kan besluta att arrendera ut del av fisket. Sådant beslut får inte strida mot 8 § lagen om 
fiskevårdsområden.  

Avtal om arrenden skall upprättas skriftligen. De närmare villkoren för arrendet skall beslutas på 
ordinarie fiskestämma. 

Parallellt med upplåtelse genom föreningen äger Domänverket rätt att sälja kortet 
Domänfiskekortet. Domänfiskekortet får avse sportfiske i älven ovanför Fällforsen, samt fiske i övriga 
vatten där Domänverket äger enskilt fiske. Fiskestämman kan dock, efter samråd med Domänverket 
besluta att vissa områden undantas från Domänfiskekortet. Om Domänfiskekorten begränsas på 
detta sätt skall Domänverket i stället äga rätt att lösa fiskerättsbevis. 

Genom ovanstående upplåtelse avstår Domänverket rätten att lösa fiskerättsbevis samt all rätt till 
utdelning. 

 
II. Vid stämman 2015 beslutades om att ändra § 6 enligt följande: 

 

(Ändringarna är understrukna – anmärkas bör även att det krävs godkännande av Länsstyrelsen för 
att denna § ska börja gälla i dess ändrade form.) 

Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till 
allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 23 § lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen 
kan avse allt fiske. 

De närmare villkoren beslutas årligen på ordinarie fiskestämma. 

Föreningen kan besluta att arrendera ut del av fisket. Sådant beslut får inte strida mot 23 § lagen om 
fiskevårdsområden.  

Avtal om arrenden skall upprättas skriftligen. De närmare villkoren för arrendet skall beslutas på 
ordinarie fiskestämma. 

Parallellt med upplåtelse genom föreningen äger Sveaskog rätt att sälja 
kortet Sveaskogfiskekortet. Sveaskogfiskekortet får avse sportfiske i älven ovanför Fällforsen, samt 
fiske i övriga vatten där Sveaskog äger enskilt fiske. Fiskestämman kan dock, efter samråd 
med Sveaskog besluta att vissa områden undantas från Sveaskogfiskekortet. Om Sveaskogfiskekorten 
begränsas på detta sätt skall Sveaskog i stället äga rätt att lösa fiskerättsbevis. 
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Genom ovanstående upplåtelse avstår Sveaskog rätten att lösa fiskerättsbevis samt all rätt till 
utdelning. 

III. Vad innebär den associationsrättsliga likhetsprincipen?

Det associationsrättsliga regelverket innehåller både tvingande dvs som inte kan avtalas bort och 
dispositiva regler dvs sådan som man kan avtala bort. 

Den associationsrättsliga likhetsprincipen innebär i princip att medlemmarna är likställda i den mån 
stadgarna inte förskriver annat. I aktiebolag brukar detta uttryckas att likhetsprincipen, innebär att 
alla medlemmar i en association har samma rätt i denna – om inte annat framgår av bolagsavtalet, 
bolagsordning eller stadgar. Det finns således inte något hinder mot att avtala om en lösning som 
Domänverket ingick när FVOt bildades. 

Därtill kan det ifrågasättas om inte dåvarande Domänverket blev väl tillgodosedda genom den 
överenskommelse som träffades. I vart fall behandlade lika som andra. 

Det kan anmärkas att det förvisso finns regler som skyddar medlemmar mot att bli behandlade olika 
av styrelsen tex i lagen om ekonomiska föreningar (det är inte helt klart om vi ska uppfattas som 
ekonomisk förening men det borde ligga nära till hands). 6 kap 13 § i lagen om ekonomiska 
föreningar anger följande i första stycket: ”Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för 
föreningen får inte företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en 
otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan 
medlem.” 

IV. Motivering till styrelsens uppfattning i frågan

En viktig synpunkt när man tar ställning i denna motion liksom motion 1 och 2 är givetvis vad som var 
den bakomliggande tanken till att överenskommelsen valdes från start i vårt FVO. Dåvarande 
Domänverket såg säkert fördelar då med överenskommelsen. Varför ansåg man då att detta var 
rimligt? Man kan anta att detta dels var grundat på att dåvarande Domänverket eller nuvarande Svea 
skogs ägande ligger i större delen ovanför Fällfors. Man kan vidare anta att man ansågs sig väl 
tillgodosedd även monetärt genom de fiskekort man kunde sälja genom överenskommelsen. Ingen 
annan av fiskerättsägarna kunde på det sättet erhålla någon slags ersättning. Kan det vara så att även 
detta var ett sätt att få med de mindre markägarna?? Det hade kanske inte varit möjligt att bilda det 
stora området utan denna överenskommelse. Om detta stämmer och det är mycket som talar för att 
detta är en korrekt beskrivning av bakgrunden då blir nästa fråga om denna grundläggande 
överenskommelse nu bör ändras eller om samma tanke gäller än idag. 

Styrelsen bedömer att underlaget inte räcker för att ändra den överenskommelse som ingicks när 
vårt FVO bildades. 

Styrelsen yrkar på avslag för motion 3. 
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Motion till Byskeälvens FVO nedre delen 

Utträde ur föreningen Östersjölaxälvar i samverkan ( ÖIS ) 
Vårt FVO år medlem i föreningen Östersjölaxar i samverkan. Det är en organisation 
som säger sig företräda medlemmarna i Byske FVO på samma sätta som 
medlemmar i andra FVO. Denna organisation står som stiftare av Stiftelsen för 
Östersjölaxen. Denna stiftelse skall enligt dess § 2, dela ut pengar till organisationer. 
Enligt min uppfattning delar de då ut stora summor till ett FVO där stiftelsens 
ordförande har en ledande roll. Dessutom redovisas dessa pengar ej för mottagande 
FVO ´s medlemmar. Dessa pengar hamnar i någon typ av självfinansierande 
verksamhet för personen i ledande ställning. Detta kan enligt mitt förmenande ej 
vara var att dela ut pengar till en organisation utan snarare ett sätt att utbetala 
pengar till en person. 

Detta förfarande är anmält för utredning till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet. 
Stiftelseformen gör det också att det är helt omöjligt att få någon ekonomisk insyn. 
Stiftelsen har fortfarande ej efter åtminstone 1,5 års verksamhet kunnat redovisa en 
ekonomisk rapport. Dessutom sägs det att den rapport som kommer, ej ska utvisa 
hur mycket pengar som gått till respektive organisation / FVO. Jag vill ej som medlem 
i Byskeälvens FVO att vi skall delta i en organisation som bygger upp en ekonomisk 
verksamhet med så tvivelaktiga regler. Samtidigt ger den bristande möjligheten till 
insyn, att misstankar om oegentligheter snabbt sprids. 

Därför föreslår jag att fiskestämman beslutar att begära sitt utträde ur föreningen 
Östersjölaxälvar i samverkan. 

Byske 16-12-30 
Bertil Furberg 

Styrelsen tillstyrker att Byskeälvens FVO Västerbottensdelen ska lämna ÖIS. 
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Motion till Byskeälvens FVO nedre delen 
Återställare 
Vid fiskestämman 2016 fattades beslut om att fiskerättsägare skulle fiska enligt 
HAVS bestämmelser. Styrelsen har, vad jag uppfattar i strid med stämmans beslut, 
beslutat att 2015 års fiskeregler skulle gälla. Stadgarna säger att det är årsmötet som 
fattar beslut om fiskeregler. Därför har vi under året haft en oklar situation om vilka 
regler som verkligen gäller för fiskerättsägare. Det är viktigt att vi framåt ser till att 
fiskestämman fattar klara genomtänkta beslut som sedan genomförs av styrelsen. 

Till att börja med så tycker jag att vi fiskerättsägare också må acceptera beslut som 
är fattade i demokratisk ordning på fiskestämman. Detta gäller också beslut om lokal 
fiskeregler för fiskerättsägare. Jag tycker dessutom att vissa lokala bestämmelser är 
naturliga och nödvändiga och borde kunna accepteras av flertalet fiskerättsägare 
Jag tycker därför att förgående stämmas beslut om att i stadgarna införa ”att 
fiskerättsägarna skall fiska enbart enligt HAVS bestämmelser bör omprövas och 
förslår därför 
1- att stämman beslutar att inte införa detta i våra stadgar.

Frågan är inte uppe till prövning vid denna stämma. Frågan får prövas i så fall om den 
drivs vidare av motionärerna som författade motion nr 6 inför stämman 2016 

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår detta yrkande. 

När det kommer till lokala bestämmelser som skall gälla för fiskerättsägare förslår jag 
2- att stämman beslutar att fiskeförbud vid Fällforsen gäller även för fiskerättsägare, 
på samma sätt som för övriga fiskare.
( Allt fiske är förbjudet året runt i området kring det fasta fisket i Fällforsen på bägge sidor av älven. 
Detta område sträcker sig 50 meter uppströms vattenintaget och 100 meter nedströms vattenutsläppet 
till det fasta fisket. )

3 – att stämman beslutar att fiskeförbudet på dagtid i Byske gäller på samma sätt 
som för övriga fiskare. 
(Fiskeförbud i Byske under juni månad mellan klockan 06.00 – 18.00 råder totalt fiskeförbud mellan 
den blå järnbron (bron in till samhället) och nerströms till hängbron av trä. Under juni månad är 
endast enkelkrok tillåten vid allt fiske på denna sträcka.) 

Vad jag förstår så innebär HAV´s regler att nätfiske är tillåtet i utsättningssjöarna. 
Därför känns det naturligt att föreslå 
4- att stämman beslutar att fiskerättsägare och övriga fiskare skall ha samma 
fiskeregler i utsättningssjöarna
( I sjöar med utsatt fisk är det tillåtet att fånga fisk hela året. Det är bara tillåtet att fiska med ett spö i 
taget per fiskare, således är det förbjudet att sätta ut flera spön. Fiske får endast ske från land, 
undantaget är isfiske. I utsättningssjöarna stipuleras inga minimimått. Totalt får av fiskarterna harr, 
öring och röding behållas högst 5 fiskar/dygn och fiskare. )

Yttrande över punkterna 2-4:  Lokala regler finns redan och gäller. 
(jämför proposition 12 där gällande regler förtydligas)

Styrelsen föreslår därför att årsmötet avslår yrkandena under punkterna 2-4. 
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Vad jag vet så är det ingen som bedriver något annat än husbehovsfiske efter lax och 
öring. Därför tycker jag inte det är någon avgörande inskränkning i vår fiskerätt att 
acceptera en årlig ”bag limit”.

Föreslår då 
5- att stämman beslutar att en årlig fångstbegränsning om 5 laxar och 5 öringar också 
skall gälla även för fiskerättsägare.

Yttrande över punkten 5
Enligt 2016 års regler så gäller detta som en rekommendation för fiskerättsägare. Detta bör 
fortsätta gälla. Styrelsen föreslår därför årsmötet att avslå yrkandena under p 5 -6.

Vi har haft en fin statistik angående upptagna och återutsatta laxar och öringar sedan 
flera år tillbaka. Detta bedöms vara ett viktigt verktyg av myndigheter att tillsammans 
med olika typer av fiskräkning användas i framtagandet av våra långsiktiga 
fiskevårdsplaner. Jag tycker inte det kan vara alltför stort problem för oss 
fiskerättsägare att rapportera in sin fångst.  

Jag förslår därför  
6 - att stämman beslutar att rapportskyldighet inom 24 timmar skall gälla även för 
fiskerättsägare på samma sätt som för övriga fiskare. 

Yttrande över punkten 6 
Styrelsen föreslår årsmötet att anta denna punkt (se även motion 8) 

Det diskuterades på förra fiskestämman att kontrollavgifter inte skall tas ut av 
fiskerättsägare. Jag tycker vi som har möjlighet bestämma vilka lokala regler som 
gäller också måste acceptera att kontrollavgifter tas ut av fiskerättsägare. Det känns 
som det vore dumt att skapa någon form av ” diplomatisk immunitet” för oss själva. Vi 
bör väl om några visa att de lokala regler som beslutas också skall hållas. Detta 
innebär då att bevakning ska avse både fiskekortsköpare och fiskerättsägare. Då blir 
förslaget 
7- att stämman beslutar att kontrollavgift kan tas ut av fiskerättsägare för
överträdelser av de lokala bestämmelser som gäller för fiskerättsägare.

Styrelsen föreslår årsmötet att lämna detta förslag till arbetsgrupp för utredning. 

Jag vill att dessa punkter behandlas var för sig på fiskestämman. 
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Till sist. 
Det känns som detta inte blir den enda motionen angående fiskeregler till årets 
fiskestämma. För att undvika en långdragen process på stämman så vädjar jag till 
styrelsen att man bereder dessa genom att se om olika motionärer och styrelsen kan 
enas om något eller i alla fall om hur de skall behandlas på stämman så att vi får 
klara beslut och med säkerhet vet vilka regler som gäller när vi går från stämman. 

Byske 16-12-31 

Bertil Furberg 
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Till styrelsen för Byskeälvens FvO Västerbottensdelen: 

Motion angående regler för fisket i Byskeälven och dess biflöden 

Byskeälvens FvO bör sträva efter en ansvarsfull förvaltning av sina bestånd där uttaget styrs och 

regleras på ett för beståndet hållbart sätt.  

I FIFS 2004:37 så är uttaget i våra älvar reglerat så att varje fiskare får behålla en lax och en öring över 

gällande minimimått per dygn. Detta reglerar på inget sätt den totala beskattningen av de enskilda 

bestånden då det inte reglerar hur många som fiskar. Ett sätt att begränsa uttaget är att begränsa 

det årliga uttaget per fiskare.  

I FIFS 2004:37 är minimimåttet på lax och öring satt till 50 cm. Under augusti månad börjar 

huvuddelen av laxarna förbereda sig för lek vilket leder till att matvärdet avsevärt försämras. 

Nystigen fisk kommer dock i form av mindre hanlaxar med högre matvärde. Att från 1 augusti rikta 

uttaget mot dessa i huvudsak mindre hanlaxar (50 till 63 cm) räddar många större lekfiskar.  

Sett från sportfisket fångster samt årliga elfiskeundersökningar så är Byskeälvens bestånd av öring 

inte lika starkt som älvens bestånd av lax, och öringsbeståndet utvecklas inte heller med samma kraft 

(Bilaga 1, utdrag från SLUs Elfiskeregister för Byskeälven). För att skydda stora lekfiskar så föreslår vi 

att tills vidare endast tillåta uttag på öring i storleksintervallet 50 till 63 cm under hela året.  

För att 1) få effekt av föreslagna regler, 2) få acceptans för regelverket från samtliga fiskande,  

samt 3) förenkla fisketillsynen, bör regler som införts av Byskeälvens FvO i syfte att värna och förvalta 

bestånden i älven gälla samtliga fiskande utan undantag.  

Vi föreslår till stämman att för säsongen 2017 besluta om följande lokala regler: 

 Fångstbegränsning 4 laxar per fiskare och år får avlivas. 

4 öringar per fiskare och år får avlivas. 

4 harrar per fiskare och dag får avlivas. 

 Fönsteruttag Från den 1 augusti och resten av säsongen får endast lax 

mellan 50 cm och 63 cm avlivas.  

Endast öring mellan 50 cm och 63 cm får avlivas under 

hela säsongen. 

 Tillämpning Regler för fisket i älven ska gälla samtliga som fiskar i 

älven och i dess biflöden.  Även fiskerättsbevis och s.k. 

gästkort skall omfattas av fångstbegränsning, varje kort 

berättigar till en fångstkvot. Det skall dock inte vara 

tillåtet utöka sin personliga fångstkvot genom att nyttja 

flera fiskekort. 

Motionärerna listas på nästa sida. 
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Skellefteå 2016-12-30 

Christer Ryman, Strinne 1:3 

Karl-Anders Abrahamsson, Myrheden 1:16, 1:17 Kim Larsjos, Petra Hägglund, Myrheden 1:55 

Micael Andersson, Filippa Lundmark, Degerliden 1:20 Lars-Erik Larsson, Kåtaselet 2:3 

Ulf Andersson, Byske 7:27 Maud Lundqvist, Fyllnadsmarken 1:11, 1:15 

Lennart, Jan, Carina Ekenstedt, Blankselet 1:3, 1:4 Patrik Nilsson, Ulriksberg 1:24 

Sylvan Ekenstedt, Byske 3:4 Ulrik Nilsson, Jeanette Vikström, Ulriksberg 1:3, 1:22 

Johan Hansson, Fällfors 2:12 Kristina Nyström, Kaxliden 1:17 

Berndt Johansson, Fällfors 4:6 Birgitta Wahlström, Myrheden 1:50 

Peder Karlsson, Byske 4:29 Majvy Wallin, Kaxliden 1:21 

Roger Öhlund, Kaxen 2:12 
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Motion angående regler för fisket i Byskeälven och dess biflöden _ Bilaga 1 

Fullständigt flerårigt dataunderlag från de undersökta lokalerna i Byskeälven, samt nedanstående 

diagram kan sökas ut från följande länk http://www.slu.se/elfiskeregistret 

Öring: 

Källa: Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS). 2016. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för 

akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret [2016-12-22] 

Lax: 

Källa: Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS). 2016. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för 

akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret [2016-12-22] 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå denna motion. 
Samma regler som för 2016 ska gälla.
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Till styrelsen för Byskeälvens FvO Västerbottensdelen: 

Motion angående tillämpning av lokala regler 

Sveriges och EU:s målsättning är att lax och öring ska förvaltas utifrån varje enskild laxälvs 

förutsättningar. För att möjliggöra en adaptiv (anpassningsbar) laxälvsförvaltning krävs att 

medlemmarna via fiskestämman även fortsättningsvis har rätt att besluta om lokala regler för fisket 

för samtliga som bedriver fiske inom fiskevårdsområdet.  

Vi föreslår till stämman att till säsongen 2017 besluta om: 

Att medlemmar i fiskevårdsområdet inte skall undantas från lokala regler enligt förslaget på 

föregående års stämma (motion nr 6, stämman 2016). 

Skellefteå 2016-12-30 

Roger Öhlund, Kaxen 2:12 

Karl-Anders Abrahamsson, Myrheden 1:16, 1:17 Kim Larsjos, Petra Hägglund, Myrheden 1:55 

Micael Andersson, Filippa Lundmark, Degerliden 1:20 Lars-Erik Larsson, Kåtaselet 2:3 

Ulf Andersson, Byske 7:27 Maud Lundqvist, Fyllnadsmarken 1:11, 1:15 

Sylvan Ekenstedt, Byske 3:4 Patrik Nilsson, Ulriksberg 1:24 

Lennart, Jan, Carina Ekenstedt, Blankselet 1:3, 1:4 Ulrik Nilsson, Jeanette Vikström, Ulriksberg 1:3, 1:22 

Johan Hansson, Fällfors 2:12 Kristina Nyström, Kaxliden 1:17 

Berndt Johansson, Fällfors 4:6 Christer Ryman, Strinne 1:3 

Peder Karlsson, Byske 4:29 Birgitta Wahlström, Myrheden 1:50 

Majvy Wallin, Kaxliden 1:21 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen  och hänvisar till proposition 12
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Till styrelsen för Byskeälvens FvO Västerbottensdelen: 

Motion angående fångstrapportering 

Det är en förutsättning att Byskeälvens FvO har kännedom om fångst och uttag på det bestånd som 

Fiskevårdsområdet ska förvalta. Införande av fångstrapportering är därför nödvändigt för en 

beståndsanpassad förvaltning. En väl uppdaterad fångstrapportering är även det starkaste verktyget i 

en marknadsföring av älven.  

Vi föreslår till stämman att till säsongen 2017 besluta om: 

Obligatorisk fångstrapporteringsskyldighet i Byskeälven samt dess biflöden inom 24 timmar från 

fångst av arterna lax och öring över minimimåttet på 50 cm.  

Skellefteå 2016-12-30 

Peder Karlsson, Byske 4:29 

Karl-Anders Abrahamsson, Myrheden 1:16, 1:17 Maud Lundqvist, Fyllnadsmarken 1:11, 1:15 

Micael Andersson, Filippa Lundmark, Degerliden 1:20 Patrik Nilsson, Ulriksberg 1:24 

Ulf Andersson, Byske 7:27 Ulrik Nilsson, Jeanette Vikström, Ulriksberg 1:3, 1:22 

Sylvan Ekenstedt, Byske 3:4 Kristina Nyström, Kaxliden 1:17 

Lennart, Jan, Carina Ekenstedt, Blankselet 1:3, 1:4 Christer Ryman, Strinne 1:3 

Johan Hansson, Fällfors 2:12 Birgitta Wahlström, Myrheden 1:50 

Bernt Johansson, Fällfors 4:6 Majvy Wallin, Kaxliden 1:21 

Kim Larsjos, Petra Hägglund, Myrheden 1:55 Roger Öhlund, Kaxen 2:12 

Lars-Erik Larsson, Kåtaselet 2:3 

Styrelsen föreslår årsmötet att anta denna motion med tillägget att rapportering  ska kunna ske utan 
att fiskarens namn visas på nätet (Kostnaden för denna ändring av rapportsidan uppgår till cirka 6 000 
kr)
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Motioner till Byskeälvens Fiskevårdsområde (AC-delen) 

Motion om Fiskerättsbevis, Årsfiskekort och s.k. gästkort till Fiskerättsägare 

För att spara pengar och arbetsinsatser för föreningen föreslår jag att det införs ”plastkort” med 
giltighetstid att gälla ”tillsvidare”. 

På kortet ska framgå fastighetsbeteckning samt ett kontrollnummer. 

Det ska också framgå att kortet ska återlämnas av tidigare innehavare vid förändrad ägarbild på 
fastigheten. 

Motion om Årsfiskekort 

Med anledning av det höga ”fisketrycket” som har uppstått under senaste åren och som därav leder 
till en ”inte hållbar fisketurism”, föreslår jag stämman att 

• Förutom Fiskerättsägare, endast erbjuda årsfiskekort till fast boende och stugägare inom
fiskevårdsområdet.

• Det ska åligga kortköparen att kunna bevisa att hen har rätt att köpa årsfiskekort.

Motion om Årsfiskekort 

För de som har rätt till/rätt att köpa årskort föreslår jag stämman besluta att 

• Årsfiskekort ska gälla per kalenderår fr.o.m. 2018

Motion om fiskekort s.k. ”Veckokort” 

Många har frågat efter ”veckokort”. Jag föreslår därför stämman att 

• Återinföra veckokort.

Hej, JÖRN 2016-12-31 

Sören Vestin, Katrineberg 1:3, 1:4 

Styrelsen föreslår årsmötet att anta denna punkt på grund av att flera önskat detta och det blir billigare i längden. 
Gäller även motion nr 10. Förslaget bör införas senast till säsongen 2018.

Styrelsen föreslår årsmötet att anta denna punkt med den ändringen att det även ska gälla zonkort. Motivering : 
långtidsfisket blir en förmån för boende längs älven och på så sätt kan campingar mfl sälja fler dygnskort. (Prop 7)

Styrelsen föreslår årsmötet att anta detta förslag. (se proposition nr 7.)

Styrelsen föreslår  årsmötet att anta detta förslag. (Se propostion nr 
7.)(Se även motion 13)
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Från: anders.davidsson132@bredband.net
Till: ordf@byskealven.se
Ärende: Motion
Datum: den 30 oktober 2016 08:15:08

 Motion Fiskekorten som hör till fastigheten så man ej måste förnya dom varje år Det är 
jobbigt att uppsöka någon i styrelsen varje vår Man kunde kanske skicka ut fiske korten på 
mail eller utforma ett plastkort som följde med fastigheten Det måste ju vara mycket jobb 
för styrelse medlemmar att skriva ut alla dessa kort 

Som avslutning 
TACK FÖR ETT MYCKET BRA JOBB MIKAEL O HELA STYRELSEN

 Anders Davidsson Åselet 10-1

Styrelsen föreslår årsmötet att anta denna motion se vidare motion nr 9 punkt 1.
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Motion nr 11 

 

Motion angående återkallelse av kort och avstängning av enskilda personer 

Jag yrkar att stämman lämnar styrelsen rätt att besluta om att häva avtal med sportfiskare och 
återkalla deras fiskekort samt att i särskilt grova fall stänga av de enskilda personer(sportfiskare)som 
upprepat missbrukat föreningens gällande regler eller på annat sätt uppträtt illojalt mot föreningen 
eller kränkande mot fiskrättsägare. 
 
Stämman ska därvid ange att denna rätt ska omfatta maximalt en säsong och vid längre tid ska saken 
prövas av stämman.  
 
Stämman ska även ange att sådant beslut inte får riktas mot fiskrättsägare eller deras 
familjemedlemmar.  
 
Styrelsen ska åläggas att informera de som säljer kort om när en person stängs av och för vilken tid 
det gäller. Styrelsen ska informera om att avstängning kan ske på hemsidan och där annan 
information lämnas om vilka regler som gäller vid fiske i föreningens vatten.  
 
Styrelsen ska rapportera till stämman varje år vilka avstängningar som skett. 
 
Bakgrund 
Fiskevårdsområdesföreningen har väl genomarbetade och tydliga regler som inte sportfiskare kan ta 
miste på. De lämnas ut vid köp av kort manuellt och de tillhandahålls via betalomat, app och 
nätshop. Dessutom finns de tillgängliga på föreningens hemsida. Föreningen har beslutat om att 
införa kontrollavgift. Varje sportfiskare som löser fiskekort ingår ett avtal där sportfiskaren åtar sig 
att följa de bestämmelser som gäller i fiskevårdsområdet. Det är sportfiskarens ansvar att följa de 
regler som gäller. När så inte sker kan föreningen besluta om kontrollavgift.  
 
Av allmänna avtalsrättsliga principer följer även att föreningen kan häva avtalet och därmed återkalla 
fiskekortet om sportfiskaren gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott dvs allvarliga överträdelser.  
 
Flera föreningar tillämpar återkallelse av kort och avstängning vid uppenbara och återkommande 
regelbrott. Flera föreningar samarbetar för att ytterligare försvåra för dem som bryter mot regler 
eller uppträder illojalt. Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen dels blivit uppmärksamma på att 
det finns sportfiskare som uppenbart bryter mot de regler som gäller. Styrelsen har därvid återkallat 
fiskekort. Det saknas dock bemyndigande från stämman att styrelsen får göra detta och dessutom 
saknas information till sportfiskarna om att så kan ske vilket givetvis kan underlätta när så sker och 
därtill ytterligare klargöra vad som gäller. 
 
Utöver detta kan konstateras att under 2016 har konstaterats att många personer uppträtt illojalt 
och kränkande via nätet mot nuvarande styrelse och mot enskilda fiskerättsägare. Styrelsen har 
under året diskuterat frågan om polisanmälan av sådant uppträdande vilket i flera fall funnits 
underlag för genom de grova kränkningar som skett på nätet. Eftersom tonläget dämpats har sådan 
anmälan ännu inte lämnats. Vidare har styrelsen under året bemötts av många illojala ageranden 
bl.a. genom att några personer vägrat återlämna egendom som tillhör föreningen. Ett sådant illojalt 
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agerande bör även det kunna bestraffas om det är fråga om en icke fiskerättsägare som uppträder så 
mot föreningen eller dess styrelse. 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att anta denna motion. 
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Motion nr 12 

Motion om kontrollavgift vid fiske med mer än ett handredskap 

• Jag föreslår stämman att vid fiske med mer än ett handredskap medför det rätt att ta ut en
kontrollavgift och det ska även framgå på fiskereglerna.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att anta denna motion. 

Motion om kontrollavgift 

• Förslag att man inför kontrollavgift om man tar mer fisk än föreskrifterna tillåter.
• Detta gäller harr i strömmande vatten och inplanterad fisk i sjöarna.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att anta denna motion. 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om att införa en kontrollavgift på 4400 kr för detta. 

Motion om ersättning till de som utför fisketillsyn 

För att få en rättvis ersättning till de som utför fisketillsyn föreslår jag att 

• De som inte är fiskerättsägare erhåller ett årsfiskekort
• De som är fiskerättsägare erhåller en ersättning som motsvarar värdet av ett årsfiskekort
• Fördela beordrad bevakning så rättvist som möjligt utifrån var och ens möjligheter, i likhet

med den modell som utarbetades inför verksamhetsåret 2016

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att anta denna motion. 
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Motion nr 13 

Motion angående veckokort 

Jag yrkar att stämman beslutar om att införa veckokort. 

Bakgrund 
Många besöker sina släktingar under sommaren, och kommer från annan ort men vill också fiska. 
Därför vill de kunna köpa veckokort. 

Då ett flertal personer efterfrågat veckokort ger jag det som förslag. 

Motionen skall behandlas i sin helhet. 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att anta denna motion. 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om att återinföra veckokort med ett pris som motsvarar 
priset för 5 dygnskort. 

Notera: Detta kommer att medföra kostnader för att ändra i både Betalomat och webb-butik/app. 
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MOTION 

Till årsstämman för Byskeälvens FVO 2017. 
Genom ordföranden Mikael Stenman. 

Motion angående fiske för alla. 

Jag yrkar att föreningen bygger bryggor och 
anpassade toaletter så att även rörelsehindrade 
kan fiska vid tex. Blankträsket. 

Bakgrund 
Föreningen bör öka möjligheterna för 
rörelsehindrade att fiska och man kan säkert söka 
bidrag till detta. 

Skelleftehamn den 20161228 
Britt-Marie Westin 

Styrelsen föreslår årsmötet att anta motionen. 
Styrelsen föreslår att årsmötet överlämnar till 
fokusgrupp med ansvar för infrastruktur att 
lämna förslag till när och hur detta ska utföras.
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MOTION 

Till årsstämman för Byskeälvens FVO 2017. 
Genom ordföranden Mikael Stenman. 

Motion angående någon typ av trall att stå på vid 
Abborrtjärn. 

Jag yrkar att föreningen bygger små trallar eller något 
man kan stå på i kanten på sjön Abborrtjärn. 

Bakgrund. 
Vid regniga somrar blir marken mycket blöt, då trampar 
man sönder mosskanten. Om det funnits en mindre trall 
att stå på, där det är som mest blött. Skulle man inte 
trampa sönder kanten vid sjön. 

Motionen skall behandlas i sin helhet 

Skelleftehamn den 20161228 
Britt-Marie Westin 

Styrelsen föreslår årsmötet att anta motionen.
Styrelsen föreslår att årsmötet överlämnar till fokusgrupp 
med ansvar för infrastruktur att lämna förslag till när och 
hur detta ska utföras.
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Motioner till Byskeälvens Fiskevårdsområde (AC-delen) 

Motion angående ved till grillplatserna 

Föreningen tillhandahåller ett stort antal grillplatser men det kan inte åligga föreningen att hålla ved 
till alla.  Jag tycker därför att stämman bör besluta att 

• Ev. ved-stölder ska inte ersättas av föreningen
• Ev. ved-stölder ska polisanmälas av markägaren som då också borde kunna erhålla

ersättning från ev. försäkring

Motion om stämmoprotokoll 

Jag föreslår stämman att 

• Stämmoprotokoll och ev. bilagor inte ska behöva tillhandahållas på annat sätt än att det
läggs ut på hemsidan

Hej, JÖRN 2012-12-31 

Sören Vestin, Katrineberg 1:3, 1:4 

Styrelsen föreslår årsmötet att detta förslag utreds enligt proposition 11.

Styrelsen föreslår årsmötet att anta detta förslag med det tillägget att denna information bör läggas ut vår hemsida 
och Own cloud (intranätet för medlemmar)
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MOTION 

Till årsstämman för Byskeälvens FVO 2017. 
Genom ordföranden Mikael Stenman. 

Motion angående parkeringar 

Jag yrkar att föreningen förbättrar skyltningen för 
parkeringsplatser för bilar och att det ska framgå om camping 
kan ske eller inte. 

Bakgrund 

Att man skyltar upp att det är en parkering för bilar och inte en 
campingplats vid sjöarna. Blankträsket och Skäljetjärnarna. 
Likaså på södra sidan Byskeälven vid Myrhedenbron. Där det 
finns en grillstuga. Det finns många andra platser att parkera 
husbilar och husvagnar på. 

Motionen skall behandlas i sin helhet 

Skelleftehamn 20161228 

Britt-Marie Westin 

Styrelsen föreslår årsmötet att anta motionen.
Styrelsen föreslår att årsmötet överlämnar till
fokusgrupp med ansvar för infrastruktur att
lämna förslag till när och hur detta ska
utföras.
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