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Byskeälvens FVO Västerbottensdelen  

Förslag till dagordning till stämman 24 mars 2018 

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. Styrelsens redovisning av verksamhetsåret (Årsskrift med

verksamhetsberättelse)

9. Ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse

10. Lekmannarevisorernas rapport

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Ersättning till styrelse, arbetsgrupper, anställda och revisorer (Prop 5)

13. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

14. Val av

a) Styrelseordförande (för 1 år)

b) Beslut om hur många som ska väljas och för vilka tider

c) Styrelsemedlemmar 4 st (alla för 2 år)

d) Styrelsesuppleanter 7 st (4 för 2 år och 3 för 1 år fyllnadsval)

e) Gruppledare för tillsynsgruppen, samt de övriga fokusgrupperna (för 1

år)

f) Deltagare i fokusgrupper (för 1 år) om inte alla platser kan fyllas bör

styrelsen få uppdrag att komplettera dessa.

g) Revisorer (för 1 år)

h) Revisorssuppleanter (för 1 år)

i) Lekmannarevisorer (för 1 år)

j) Valberedning 3 st varav en sammankallande (för 1 år)

15. Styrelsens förslag (Prop 1-2, 6-7)

16. Motionerna (1-3, 4:2, 4:3, 5-8)

17. Fråga om fiskets vård och bedrivande (enligt antagen fiskeplan) under

kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse (Prop 3 och 4 samt

motion 4:1)

18. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (Budget)

19. Beslut om var protokollet ska hållas tillgängligt

20. Mötets avslutande

21. Övriga frågor efter mötets avslutande
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Budget Utfall Budget Utfall Budget

INTÄKTER 2016 2016 2017 2017 2018

Nettoomsättning      1 400 000 1 302 121  1 600 000 1 397 660 1 400 000

Övriga rörelseintäkter    100 000 50 864 100 000 157 763 60 000

Övriga verksamhetsintäkter            0 0 0 0 0

Summa intäkter kronor  1 500 000  1 352 985  1 700 000 1 555 423 1 460 000

KOSTNADER

Kostnad fiskekortsförsäljning - säljare -33 160 -20 000 -34 074 -30 000

Bankkostn fiskekortsförs/internetbutik -42 338 -50 000 -48 829 -50 000

Projektet (tot budget 300 kkr) -128 342 -170 000 -126 095 0

Tillsyn planerad och tillsynsutb (utb 37814) -133 241 -150 000 -145 338 -175 000

Infrastruktur

Infrastruktur/renhålln -19 335 -50 000

Renhållning -13 072 -20 000

Infrastruktur -26 275 -280 000

Uppdrag/sysslor/bidrag till byaföreningar (inkl Fällfors) -28 150 -150 000 -5 000 -150 000

Förvaltning

Inlösen fiskeredskap i havet/Byske byamän -167 500 -170 000 -48 000 -50 000

Inplantering fisk -98 847 -100 000 -98 267 -125 000

All fiskräkning inkl Simsonar -101 832 -50 000 -59 906 -60 000

Minkfällor -5 000 -5 000 0 0

Utbildning för fiskrättsättsägare/styrl -9 366 -50 000 -19 775 -50 000

Övrigt

IT – Own cloud, ny hemsida mm -32 146 -80 000 0 -80 000

Medlemskap i föreningar -23 686 -20 000 -15 900 -20 000

Årsstämman med årsskriften -22 515 -20 000 -70 814 -70 000

Redovisning/revision -109 575 -80 000 -108 698 -80 000

Handelsvaror -280 000 -9 470 0 0 0

Försäkringar -9 305 -20 000 -11 698 -15 000

Personalkostnader ink soc avg, Fora, mm -300 000 -199711 -300 000 -299889 -300 000

Ulf A lön mm -19 620 0 0 0

Övriga externa kostnader    -450 000 -54 770 -50 000 -123626 -100 000

Åbyälven -49 160 0 0

Avskrivningar      -130 000 -159 130 -160 000 -128 398 -130 000

Summa kostnader kronor    -1 160 000  -1 456 199  1 695 000 -1 181 835 -1 325 000

Rörelseresultat     340 000 -103 214 5 000 373 588 135 000

Summa resultat från finansiella poster  0 -84 0 -168 0

Resultat efter finansiella poster   340 000 -103 298 5 000 373 420 135 000

Årets resultat   340 000 -103 298 5 000 373 420 135 000
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Valberedningens förslag 

Ordförande 

Mikael Stenman 1 år 

Ledamöter Suppleanter 

Ewa Brännström, vald tom 2018 Lars G Karlsson 1 år 

Magnus Marklund, vald tom 2018 Bertil Furberg 1 år 

Sören Vestin, vald tom 2018 Anders Davidsson 1 år 

Gun-Eva Andersson Långdahl 2 år Rene Boman 2 år 

Marie Grundström 2 år Annika Boman 2 år 

Madeleine Norlund 2 år Ulf Norlund 2 år 

Johan Wallin SCA 2 år Håkan Johansson SCA 2 år 

Martin Åkerlund SVEA SKOG , vald tom 2018 Petter Johansson SVEA SKOG, vald tom 
2018 

Gruppledare fokusgrupperna: 

Tillsynsgruppen Ulf Norlund 
Infrastrukturgruppen Sören Vestin 
Förvaltningsgruppen Magnus Marklund 

Deltagare i fokusgrupperna: 

Revisorer och revisorssuppleanter 

Lekmannarevisorer: 

Valberedning: 
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Proposition 1 till stämman 24 mars 2018 
Avsluta försäljning av fiskekort via betalomat. 

En betalomat har funnits uppsatt i Byske centrum vid Sportbutiken sedan 2013. Där har fiskare 
kunnat köpa fiskekort dygnet runt under sommarmånaderna. 

Det har varit en del strul runt denna försäljningsmetod. 
- Återköp av felaktigt handlat fiskekort. 
- Omprogrammering krävts vid förändring av kortpriser.  
- Omprogrammering vid förändring av typ av fiskekort och fiskeregler. 
- Samt en del tekniska och administrativa besvär. 

Den årliga driftskostnaden för betalomat är ca 22 000 kr. Detta omfattar licens-, ström- och 
internetkostnader samt förbrukningsmaterial. 

Till detta skall läggas kostnader vid förändring av priser och korttyper som kan uppgå till 5-10000 kr. 

Dessutom så finns möjlighet handla fiskekort i Sportbutiken, Gästgivaregården i Byske samt Byske 
Camping ( 7:00 – 23:00 ). Vi anser inte detta skall få någon negativ inverkan på antalet försålda 
fiskekort. De flesta har idag också möjlighet att nå vår webb- och app försäljning via sin mobiltelefon. 
De senaste åren har försäljningen via betalomaten minskat. 

Styrelsen föreslår därför  att årsmötet beslutar: 

att  FVO inte säljer fiskekort via betalomaten och att befintliga avtal sägs upp. 
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Proposition 2 till stämman 24 mars 2018 
Angående fiskekortspriser 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

1. Årskort ska från 1 januari 2019 endast kunna köpas av folkbokförda och fritidshusägare inom
fiskevårdsområdets gränser.

2. Pensionärsrabatt tas bort från 1 januari 2019.
3. Följande fiskekortspriser ska gälla för 2018:

Dagkort 350 kr

Veckokort  1 750 kr

Zonkort  1 800 kr (Skellefteå kommuns medborgare utanför fiskevårdsområdets gränser)

Årskort 3 500kr (Skellefteå kommuns medborgare utanför fiskevårdsområdets gränser)

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

Pensionärsrabatt för pensionärer 210 kr per dygn, 1 050 kr veckokort,

4. Följande fiskekortspriser ska gälla för 2019:

Dagkort 350 kr

Veckokort  1 750 kr

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

5. Följande regler ska gälla 2018 och 2019:

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. 

Ur vår plan har hämtats följande text: ”Tillgången på lax, och till viss del även öring, har blivit bättre 
senaste åren och det har inneburit att fångsterna och antalet besökare har en stigande trend, vilket 
betyder att laxförvaltningen gällande hela laxens livscykel blir bättre och bättre. Prisbilden på lax- och 
öringfiske i norra Sverige är i internationella mått relativt billigt och i samklang med en ökad laxstam 
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och ett allt bättre fiske så har även efterfrågan på laxfiske i Byskeälven ökat från internationella 
sportfiskare. Uppfattningen från många gäster i Byskeälven är att det idag är trångt på de mest kända 
fiskeplatserna och att något bör göras för att förändra detta. Att se över möjligheten till olika 
upplåtelseformer för delar (zon indelning) av älven är ett sätt att tillgängliggöra fisket i älven för fler 
kategorier av fiskare än vad som besöker älven idag.” 

Vi tror att vi genom att begränsa antalet rabatter och minska möjligheterna till årskort kommer att 
kunna minska trängseln längs älven och öka möjligheterna för företag längs älven att utvecklas. Vi 
tror att detta ger en levande älvdal.  

Föreningen Fiskevattenägarna har sammanställt en skrift vilken ger råd i prissättningen av fiskekort. 
Enligt den manualen ska vårt pris ligga på 350 kr för dagskort vilket även beslutades på senaste 
stämman. 

Styrelsen har en längre tid diskuterat att skapa större lugn och bättre möjlighet för campingar och 
andra som bokar besökande att veta i förväg vilka regler och vilka priser som gäller. Därför är 
förslaget att från och med nu så ska alla beslut vad gäller regler och priser bestämmas i god tid. Inga 
förändringar bör ske samma år utan allvarliga skäl såsom att något allvarligt skett med 
fiskebeståndet. Utan sådana skäl ska alla förslag till förändring träda i kraft först året efter stämman. 
De förslag till förändringar som beslutas i år bör således träda ikraft först till 1 januari 2019. 
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Proposition 3 till stämman 24 mars 2018 
Förtydligande angående gästkorts giltighet 

FÖRSLAG 

Styrelsen föreslår att årsmötet antar följande förslag: 

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

BAKGRUND 

Vid årsstämman 2017 togs beslut att 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. 

Endast en person per medlemskap kan ha ett fiskerättsbevis. Övriga delägare samt 
familjemedlemmar har årsfiskekort. Det ska inte krävas att den som är fiskerättsägare deltar i 
gästens fiske, det ska räcka med att fiskerättsägaren eller årsfiskekortsinnehavare tillhörande samma 
fastighet deltar i gästens fiske.  
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Proposition 4 till stämman 24 mars 2018 
Angående anslutning till iFiske 

YRKANDE 

Styrelsen yrkar att årsmötet antar följande förslag: 

Att lämna styrelsen i uppdrag att ansluta oss till iFiske. 

BAKGRUND 

Vi har sedan lång tid tillbaka sålt fiskekort via nätet och via vår app. Vi har sedan starten av detta 
själva bekostat konsulter att utföra det arbete som vårt eget system innebär. 

Vårt system behöver kontinuerligt översyn och uppdateringar inte minst nu inför GDPR reglerna 
införs. Detta kostar oss stora pengar. 

Styrelsen har vid studier och jämförelser funnit att vårt system inte innehåller alla tekniska 
möjligheter som erbjuds på marknaden idag. Genom en anslutning till iFiske kommer alla våra kunder 
och våra tillsynspersoner att få tillgång till ett färdigt system där större möjligheter finns än i vårt 
eget system. Även styrelsen kommer att få avlastning genom att iFiske tar hand om support och 
frågor om fiskekortsköp.  

I grundtjänsten ingår utan kostnad tillgång till Kontrollpanelen, fångstrapportering, statistik, tjänster 
för tillsyningsmän, m.m. De marknadsför oss också på Internet (vi får en hemsida på www.iFiske.se) 
och i deras app. Inga anslutningsavgifter och ingen årsavgift. De tar en provision som understiger 10 
%. Styrelsen har inlett förhandling för att få ett så bra pris som möjligt. 

Det företag som erbjuder iFiske är specialister på hantering av digitala fiskekort och fångstrapporter. 
Digitala fiskekort, också kallade online-fiskekort eller e-fiskekort säljs via Internet, SMS eller av 
återförsäljare. Det innebär väsentligt underlättad administration och har stora miljömässiga fördelar. 

iFiske är Sveriges ledande portal för digitala fiskekort. De erbjuder fiskekort i de flesta av Sveriges 
största och populäraste fiskevatten. Man kan hos dem enkelt köpa fiskekort online, dygnet runt - året 
runt. Betala med Swish, faktura, bankdosa, SMS eller kort. Fiskekortet skickas sedan elektroniskt till 
kunden som SMS och via email. Ingen bindningstid, inget medlemskap krävs och inga dolda avgifter - 
dessutom sparar deras system på miljön. 

Tillsynen blir enkel och säker. Alla kort får ett unikt nummer som kan kontrolleras av 
tillsynspersonerna.  Fiskekortens giltighet kan enkelt kontrolleras från en mobiltelefon med ett SMS 
eller med en sk. QR-kod (streckkod) på fiskekortet. Tillsyningsmännen får även tillgång till listor på 
utfärdade fiskekort, direkt i mobilen. På hemsidan kan du söka efter fiskevatten, se kartor, 
fiskerapporter och läsa mer om fiskarter, metoder, mm. All information finns också tillgänglig i deras 
populära app för iPhone/iPad och Android-telefoner. 

Vi är medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund. Som medlem i den organisationen erhåller vi 
en rabatt hos iFiske. 

Det är styrelsens uppfattning vi erhåller stora fördelar med det system iFiske erbjuder. Vi hemställer 
därför att stämman bifaller vårt yrkande om att ansluta oss till iFiske. 
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Proposition 5 till stämman 24 mars 2018 
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 250 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. 

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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Proposition 6 till stämman 24 mars 2018

Stadgeförslag angående personliga suppleanter, beslut nr 2 

FÖRSLAG 

Styrelsen föreslår att årsmötet antar följande förslag: 

I föreningens stadgar läggs ett nytt stycke till: 

”När personlig suppleant saknas får istället annan suppleant från samma del av älven ersätta den 

frånvarande övriga ledamoten. Finns flera suppleanter att välja på ska den yngste i ålder ersätta.” 

Detta är då andra beslutet i denna fråga. Föreningens extra årsstämma 26 september 2017 antog 

stadgeändringsförslaget. 

BAKGRUND 

§16 i föreningens stadgar anger idag följande angående suppleanter:

§ 16 För föreningen skall finnas en styrelse med säte inom Skellefteå kommun. Den skall bestå av

ordförande och åtta övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dem. Dessa bör vara 

representerade enligt följande: Två st. från Domänverket och SCA, tre st. från övre delen (uppströms 

Fällfors) och tre st. från den nedre delen (nedströms Fällfors).  

FÖRSLAG TILL TILLÄGG I § 16 (nytt stycke):  

”När personlig suppleant saknas får istället annan suppleant från samma del av älven ersätta den 

frånvarande övriga ledamoten. Finns flera suppleanter att välja på ska den yngste i ålder ersätta.” 

Tanken med tillägget är endast att göra ett tillägg till det som redan existerar innebärande att när en 

personlig suppleant inte kan ersätta så ska istället någon av de övriga ersätta den frånvarande övriga 

ledamoten. I första hand den yngste från samma del av älven.  

Stadgeändringsförslaget togs upp på föreningens extra årsstämma 26 september 2017 och då togs 

ett  första beslut att ändra stadgarna enligt propositionen.  
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Proposition 7 till stämman 24 mars 2018

Avgift för ersättningskort 

FÖRSLAG 

Styrelsen föreslår att årsmötet antar följande förslag: 

När ersättningskort måste tryckas upp pga borttappade eller förstörda fiskekort tas en avgift på 100 

kr per kort. Denna avgift ska betalas innan tryckning av ersättningskort görs. Med fiskekort avses här 

fiskerättsbevis, årsfiskekort samt gästkort i form av fleråriga plastkort. 

BAKGRUND 

Föreningen tog vid 2017 års stämma beslut att införa fleråriga plastkort för fiskerättsbevis, 

årsfiskekort samt gästkort.  

Om dessa kort tappas bort eller förstörs tillkommer en extra kostnad för att trycka upp enstaka 

ersättningskort. Denna kostnad föreslås att respektive kortinnehavare står för. 
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Motion till Byskeälvens FVO Västerbottensdelen 

Kommande årsstämma mars 2018 

Motion om innehåll i motioner 

Jag föreslår stämman att inkomna motioner ska behandlas så som de är skrivna och att 
stämman antingen bifaller eller avslår motionen. 

Sören Vestin 

Motionen är skriven för att förenkla och effektivisera beslutsprocessen på stämman. Motionen 
innehåller inte något direkt förslag till stadgeändring. Enkla stavfel och mindre ändringar bör 
kunna regleras på plats. 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen med rekommendation att om ändringar skall 
göras i motionen under årsmötets gång skall dessa först godkännas av motionären. I annat fall 
har man rätt att överklaga.

Motion 1 Avslag bifall
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Motion till Byskeälvens FVO Västerbottensdelen 

Kommande årsstämma mars 2018 

Motion om antal förslag i motioner 

Jag föreslår stämman att det endast ska vara ett förslag per motion att besluta om. 

Sören Vestin 

Motionen är skriven för att förenkla och effektivisera beslutsprocessen på 
stämman. Eftersom föreningen är ideéll finns inga specifika krav på hur 
motionerna skall utformas. Då motionen inte innehåller något direkt förslag till 
stadgeändring föreslår styrelsen årsmötet att avslå motionen. Men rekommenderar 
dock att varje motion bara skall behandla ett ämne för att förenkla hanteringen. 
En enkel mall för motioner utformas för föreningen.

Motion 2 En fråga
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Stockholm den 29 december 2017

Motion angående ändring av stadgar

I 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. I samma bestämmelse framgår också att
Domänverket genom denna upplåtelse avstår från rätten att lösa fiskerättsbevis samt 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.

I korthet innebär likhetsprincipen - som är en grundläggande associationsrättslig princip - att alla
medlemmar i en association ska ha lika rätt. I 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 ff). I 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 tar bort bestämmelsen under avsnittet ”Domänfiskekortet” i 
6 § i stadgarna:

Upplåtelse § 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.

Arrendera ut Föreningen kan besluta att arrendera ut del av fisket. Sådant beslut får inte strida mot 8
§ lagen om fiskevårdsområden.
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Avtal om arrenden skall upprättas skriftligen. De närmare villkoren för
arrendet skall beslutas på ordinarie fiskestämma.

Domänfiskekortet Parallellt med upplåtelse genom föreningen äger Domänverket rätt att sälja
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.

Stockholm som ovan

Oskar Meidal
Bolagsjurist
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Svar Domänverket - Svea skog 

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. 

Motion 3 stadgeändring Sveaskog
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Genom ovanstående upplåtelse avstår Sveaskog rätten att lösa fiskerättsbevis samt all rätt till 
utdelning. 

Det krävs två beslut för att ändra stadgarna. Det ovan angivna förslaget som antogs 2015 har inte 
prövats ytterligare en gång eftersom Svea Skog har framfört invändningar. 

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 motionen om andelsröstning är 
givetvis vad som var den bakomliggande tanken till att överenskommelsen valdes från start i vårt 
FVO. 

Protokoll 1989-10-03, Lantmäteriet specialenheten AC Län, Dnr AC 5 33829, Staffan Sjöström, 
Lantmätare. Rubrik för protokoll: ”Förrättning för bildande av BYSKEÄLVENS fiskevårdsområde, 
Västerbottensdelen”. ”Paragraf 6. Den konstruktion som gjorts angående Domänverkets Fiskerätt 
bedöms vara till fördel både för Domänverket och Fiskevårdsområdet.” Plats och dag för 
sammanträde: Fällfors 1989-10-03. 

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 direkt 
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 
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nästa fråga om denna grundläggande överenskommelse nu bör ändras eller om samma tanke gäller 
än idag. 

Det kan även konstateras att det förslag som lämnats innebär att alla medlemmarnas fastställda 
andelar i föreningen måste räknas om troligen i en ny förrättning dvs hela föreningen måste då 
ombildas. Detta KAN bli för många en förevändning att bryta upp hela föreningen vilket känns 
oroande. 

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

Såvitt känt har inte Svea Skog sålt något fiskekort vilket de har rätt till enligt stadgarna. Det kan 
givetvis inte uteslutas att Svea skog återupptar försäljning av fiskekort enligt vad de har rätt till enligt 
den ursprungliga överenskommelsen om de inte får tillstånd den ändring de önskar. Det ska då 
anmärkas att detta endast avser området ovanför Fällfors och att det kan ifrågasättas om detta kort 
omfattar rätt att fiska lax eftersom sådant fiske inte förekom ovanför Fällfors vid tiden för den 
träffade överenskommelsen. 

Styrelsen yrkar på avslag på motionen. 

Styrelsen yrkar att frågan utreds vidare i förvaltningsgruppen. 
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Svar andelsröstning  mm – SCAs motion med 3 delar 

Motion 1 – FRÅGAN OM ÅRSKORTEN 

Här hänvisas till styrelsens förslag att genomföra förslaget från 2017 i sin helhet dvs att likabehandla 
alla utanför Fiskevårdsområdets gränser och endast ge rabatter och möjlighet till årskort till dem som 
är folkbokförda eller fritidshusägare inom Fiskevårdsområdet. Zonkorten är ett årskort för en 
begränsad del av sträckan. 

Styrelsen hänvisar till motiveringen i propositionen i samma ämne. 

Styrelsen yrkar avslag på denna motion och bifall till det förslag styrelsen lagt i denna del. 

Motion 2  -FRÅGAN OM UTDELNINGEN: 

Styrelsen hänvisar här till den omfattande plan som antagits föregående år samt till det arbete som 
pågår i den nu startade förvaltningsgruppen. 

Styrelsen yrkar på avslag men yrkar att fokusgruppen Förvaltningsgruppen får uppdraget att 
utreda de frågor som tas upp i motionen. 

Motion 3  -FRÅGAN OM ANDELSRÖSTNING: 

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 

Motion 4 stadgeändring SCA 1-3
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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. 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. 

V. Motivering till styrelsens uppfattning i frågan 

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

Detta förslag avslogs med bred majoritet föregående år. 

Såsom det får förstås menar de att stämman ska ta anta 10 § i Fiskevattenägareförbudets 
normalstadgar. 

Det kan konstateras att motionen inte korrekt återger de aktuella normalstadgar som 
Fiskevattenägareförbundet redovisar på sin hemsida. 

Det blir således oklart om yrkandet avser deras felaktiga formulering eller om det är 
Fiskevattenägareförbundets gällande normalstadgar som avses. 

Motionen antyder vidare att det skulle ha redovisats från SCAs sida att andelsröstning skulle ske och 
antyder att det skulle ha förelegat en majoritet för andelsröstning. Båda dessa påståenden saknar 
stöd i de grundläggande dokument som upprättats vid föreningens bildande. De framstår inte som 
korrekta därmed. 
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Vad gäller huvudfrågan om andelsröstning så kan följande redovisas. 

Vid närmare begrundan kan konstateras att de frågor som delat stämmans deltagare under senare år 
har varit personval tex val av ordförande, frågan om ansvarsfrihet för ordföranden och frågan om vi 
kan ha olika regler för de som köper fiskekort och fiskerättsägarna. Att förvaltningen i Byskeälvens 
FVO Västerbottensdelen på något sätt skulle vara hotad är en myt och direkt fel. Tvärtom har under 
2016 och 2017 bedrivits ett arbete som går långt utöver vad som presterats tidigare i föreningens 
historia. Styrelsen har - trots avhopp 2016 från styrelsen, trots avhopp 2016 från tillsynspersonerna, 
trots bristfällig överlämning 2016, trots nättroll (främst 2016), trots alla ifrågasättanden från tidigare 
verksamma i föreningen, från kommunala företrädare och andra myndighetspersoner mm - under 
2016 och 2017 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 
skapat tre fokusgrupper vilka har ansvar för 1) tillsynen, 2) infrastruktur och 3) förvaltningen. Detta 
har avlastat styrelsen och även tillfört kompetens. Dessa grupper kommer att utgöra en plantskola 
för vidare arbete i föreningen. Vi har minskat på styrelsens deltagande i utförandet av olika åtgärder. 
Det är vår önskan att styrelsen ska ha en mera övergripande roll och inte delta i varje detaljbeslut. 
Utförandet bör överlåtas på andra än styrelseledamöterna. Vi har 2016 och 2017 (utan stöd från 
annan) lyckats lösa in alla fällor i vårt närområde. Vi har såväl 2016 som 2017 utfört en tillsyn mera 
omfattande än tidigare. Tillsynen har utförts enligt ett schema där uppdragen fördelats jämt mellan 
tillsynspersonerna. En särskild rapport över tillsynen har upprättats såväl 2016 som 2017 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 har tillsammans med andra parter och medlemmar genomfört ett arbete med att ta 
fram en långsiktig vision, en långsiktig organisation, långsiktiga mål och en plan för föreningens 
verksamhet även den långsiktig. Vi har med början 2016 skapat en bättre ekonomisk styrning genom 
en mera detaljerad budget och tydligare beslut från stämman ifråga om verksamhet och ekonomi. Vi 
har arbetat för en ökad öppenhet mot medlemmarna. Vi har bla startat upp det intranät som 
beslutats om tidigare. Där läggs information och dokument ut till medlemmarnas beskådan. 

Det nu aktuella förslaget om andelsröstning i vissa frågor såväl som föregående års 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 eller SCA 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? 
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Som ovan redovisats är frågan om vi kan ha olika regler för de som köper fiskekort och 
fiskerättsägarna en av de frågor som under senare år delat stämmans deltagare. Att förvaltningen i 
Byskeälvens FVO Västerbottensdelen därigenom på något sätt skulle vara hotad är svårt att förstå. 
Tvärtom har under 2016 påbörjats ett utvecklingsarbete av föreningens långsiktiga organisation, 
vision och planering. 

Grunden för bildandet av Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen, var att samordna 
fiskets bedrivande och fiskevården samt att främja Fiskerättsägarnas intresse. I samband med 
bildandet definierades en fiskerättsägare som representant för sin fastighet. Alltså en andel. Att i 
nuvarande läge förändra röstningsförfarande skulle ifrågasätta vad som är en fiskerättsägare. Vilket 
är grunden för föreningens tillblivande och skulle därmed troligen kräva en hel ny förrättning. 

Ett alternativ till det förslag som lämnats om andelsröstning är att kräva kvalificerad majoritet vid 
vissa beslut. Styrelsen har tidigare förordat en sådan lösning. 

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.  

Styrelsen menar även i år att principen en medlem en röst ska få fortsätta att gälla och yrkar 
därmed på avslag även denna gång. 
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Motion till Byskeälvens fiskevårdsområde AC-delen 

Det finns ett antal olika kontrollavgifter för fiske i strid med de förbud eller villkor som gäller i 
Byskeälvens fiskevårdsområde.  

För närvarande (2017) kostar ett dygnskort 350 eller 250 kr. Kontrollavgiften för att inte ha med sig 
sitt fiskekort är däremot enbart 300 kr. 

Vi föreslår stämman att: 

- Fastställa att kontrollavgift för ej medfört fiskekort alltid ska vara 200 kr högre än kostnaden 
för dygnskort (utan rabatt) 

- Uppdra till styrelsen att vid kommande förändringar av fiskekortspriser alltid se till att 
ovanstående uppfylls. 

Byske 2017-12-11 

Elsa och Ewa Brännström, Åfors 1:11 

Motionen innebär en rimlig justering av kontrollavgiften.
Styrelsen föreslår stämman att anta motionen.

Motion 5 Kontrollavgift
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Motion till Byskeälvens FVO Västerbottensdelen 

Kommande årsstämma mars 2018  

Motion om slopande av pensionärsrabatt för hela världen 

Jag föreslår stämman besluta att upphöra med pensionärsrabatt då det varit lågt intresse och 
eftersom boende inom Fvo-t redan har rabatt.  

Sören Vestin 

Intresset för pensionärsrabatt har varit ganska lågt, bland annat eftersom att alla boende samt 

fritidshusägare inom fiskevårdsområdets gränser redan har motsvarande rabatt.  Flertalet av de som 

utnyttjar pensionärsrabatten är utländska fiskare. Styrelsen föreslår därför stämman att anta motionen 

samt att förslaget ska införas från 1 januari 2019.

Motion 6 Pensionärsrabatten
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Motion till ársstämman for Byskealvens FVO 2018

Motion angàende inplanteringssjöarna:

Jag yrkar att föreningen infor dygns/ârkort i inplanteringssjaarna.
Forslagsvis 15 Okr/dag och 15 00/ar.

Arskortet i byskeälven och zonkort S ska fortfarande ha samma
giltighet som tidigare.

Denna motion ska gälla alla och inte bara
orts/kommuninnevànare. En del fiskare i sjöarna kommer fran
andra kommuner och kan tycka det blir for dyrt att betala
350kr/dygn.

Uttagsregler finns i sjOarna scm kan begrãnsa fiskuttaget.

.Motionens beslut galler fran säsong 2018.

Byske 2017-12-29

Kim Lundquist

Kent Lundquist

Med tanke på att många av kommunens utsättningssjöar inte går ihop ekonomiskt så är det 
inte troligt att våra 5 sjöar gör det heller. Samt att bevakningen av sjöarna är kostsam pga 
sjöarnas lägen. Utöver detta så väntas priset på utplanteringsfisken att stiga.

Styrelsen yrkar avslag på motionen i sin helhet.

Motion 7 Inplantering
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Motion till ârsstämman for Byskeälvens FVO 2018

Motion angâende fiskefOrbud fore den 19.e juni:

Jag yrkar att foreningen upphãver fOrbudet att ta upp lax fore den
19:e juni.

Det ska vara upp till var och en att bestamma när sin lax tas upp
och inte bara behOva fiska c&r.

En stor del av laxen bar redan passerat byske den 19:e juni.

Ortsbefolning máste därfOr ka hogre upp i älven for att f sin lax.
Det finns en begränsning hur mánga laxar man far ta per ár och
om dom tas fore eller efter den 19.e kan inte ha nágon stOrre
b etydelse *

.Motionens beslut gãller fran sãsong 2018.

Byske 2017-12-29

Kim Lundquist

IngaLill Vikiund

Kent Lundquist

I väntan på HAVoVattens nya regler föreslås att
motionen behandlas i förvaltningsgruppen.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

Styrelsens yttrande:

Motion 8 19 juni
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