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Förslag till dagordning vid årsmöte för Byskeälvens fiskevårdsområde 

Västerbottensdelen, på Skellefteå Drive Center söndag den 20 mars 2016. 

1. a) Mötets öppnande. 

b) Val av årsmötesordförande. 

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

3. Val av årsmötessekreterare. 

4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud, samt beslut om 

röstlängd. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Fråga om kallelsen till stämman skett på riktigt sätt. 

7. a) Styrelsens berättelse. 

b) Årsredovisning Ulrika Öhlund revisor PWC, sida 44-53. 

    Redovisning ekonomi Bertil Furberg, bilaga 1. 

c) Revisorernas berättelse, sida 6. 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

13. Framställning från styrelsen och motioner, motioner sida 9-41.  

10. Val av styrelsemedlemmar, suppleanter samt styrelseordförande. 

I tur att avgå:  

 Ordinarie   Suppleanter 

Lennart Ekenstedt Blankselet Peder Karlsson Byske  

Gunnar Öström  Fällfors Berndt Johansson  Fällfors 

 

Lars-Erik Larsson Kåtaselet David Bakteman  Byske 

 

Walter Lundmark Fällfors Ture Hedman Stensjön 

 

Ola Holmgren SCA Fredrik Lundqvist SCA 

 

Styrelseordförande: Lars-Erik Larsson 
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Platsen som står efter styrelseledamöternas namn är det område respektive 

ledamot representerar. 

 

Valberedningens förslag, sida 7-8. 

 

a) Styrelsemedlemmar för 2 år. 

b) Styrelsesuppleanter för 2 år. 

c) Styrelseordförande för 1 år. 

11. Val av 2 revisorer och 2 suppleanter. 

a)  2 revisorer för 1 år. 

b) 2 revisorsuppleanter för 1 år. 

12. Val av valberedning för 1 år. 

9. Ersättning till styrelse och revisorer, inom parentes nu gällande. 

a) Styrelsemedlemmar, ordinarie och suppleanter, 

 (200:-/styrelsemöte som man är närvarande vid). 

b) Kassör/sekreterare, 

(september – april 5 000:-/månad, perioden maj – augusti 8 000:-

/månad, 1000:-/månad i hyra för kontor och förrådsutrymmen, samt 

300:-/månad i telefonersättning.  

c) Ordförande, 

(1 000:-/år och en närvaroersättning på 200:-/styrelsemöte). 

d) Timersättning, (160:-/timme). 

e) Arvode för utskrift av fiskerättsbevis, års- och gästkort, (50:-/kort). 

f) Revisorer, (mot räkning), lekmannarevisorer. 
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14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande 

verksamhetsperiod, samt villkor för upplåtelse 

a) Fiskekortspriser. 

1. Gratis fiskerättsbevis, årsfiskekort och gästkort ett per 

fiskerättsbevis, till fiskerättsinnehavare. Alla avhämtas hos 

styrelsemedlemmar. 

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

3. Gratis årsfiskekort till styrelsemedlemmar, fiskebevakare och 

anställda. 

4. a) Fiskekortspriser. 

b) Pensionärsrabatt, sida 42. 

c) Rabatt stugägare, sida 42. 

 

b) Fisketider & fiskeregler, för öring och lax. 

1. I övrigt oförändrade regler och fisketider. 

I övrigt skall Havs och vattenmyndighetens föreskrifter gälla. 

c) Godkännande av Verksamhets och fiskevårdsplan, sida 43. 

15. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat för år 2016, sida 54. 

16. a) Bild med fångstrapporter, sida 55. 

 b) Own cloud, sida 55. 

17. Övriga frågor, (ej beslutsfrågor, anmäls vid genomgång av dagordning). 

a) Ruta kryssa överståndare, sida 55. 

18. Beslut om var protokollet från årsstämman skall hållas tillgänglig. 

19. Mötets avslutande. 
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Till Fiskestämman 2016 Byskeälvens FVO  Västerbottensdelen 

 

Med anledning av att samarbetet inom valberedningen ej fungerat, så tvingas jag som av 

stämman vald valberedare lägga fram ett eget förslag. 

Jag anser att det med tanke på det kaos som varit på det senaste fiskestämmorna, så krävs att 

vi fiskerättsägare väljer en styrelse som är mer representativa för oss. Då bör vi rimligen i 

framtiden få förslag på fiskestämman från styrelsen som är bättre genomarbetade och som kan 

godtas av en klar majoritet på stämman. Detta leder till färre voteringar, mindre kaos och 

förhoppningsvis bättre stämning runt älven 

 

Funktionärer inom FVO bör i första hand utses bland fiskerättsägare. 

Förslag: 

 

Ordförande   Mikael Stenman 
Styrelse ordinarie Annika Boman Hej         som ersätter Lennart Ekenstedt 

  Peder Karlsson Byske som ersättare Walter lundmark 

  Gunnar Öström Fällfors omval 

 

  Suppleanter Magnus Marklund Byske  som ersätter David Bakteman 

  Sören Westin Hej som ersätter Peder Karlsson 

  Bernt Johansson Fällfors omval 

  Ture Hedman Backa  omval 

 

Revisorer  ( Auktoriserade revisorer omval ) 

  1 ordinarie och 1 suppleant väljes 

 

Lekmanna revisorer  ( föreslår 2 st ordinarie ) 

  Gun-Eva Andersson Långdahl & Bertil Furberg 

 

Byske 2016-03-06 

Ulf Norlund 

Valberedningens förslag inlämnat av Michael Andersson: 

 

Val av ordförande, avgående Lars-Erik Larsson:  

Valberedningen har två förslag: Roger Öhlund & Mikael Stenman 

 

 Ordinarie    

Lennart Ekenstedt Blankselet avgår Förslag Krister Ryman  

Gunnar Öström Fällfors omval 

Lars-Erik Larsson Kåtaselet avgår Förslag Roger Öhlund & Mikael Stenman            

Walter Lundmark Fällfors avgår Förslag till ny ordinarie Sebastian Karlsson 

Ola Holmgren SCA omval 

 

 Suppleanter 

Peder Karlsson Byske omval   

Berndt Johansson Fällfors omval     
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David Bakteman Byske avgår Förslag Stig Lundgren       

Ture Hedman Stensjön omval  

Fredrik Lundqvist SCA omval 

Revisorer: 

 

Ordinarie  Suppleanter  

Ulrika Öhlund PWC                    Berth Hägglund PWC 

Erika Lindgren PWC  Cecilia Rosendahl PWC 

 

Lakmannarevisorer inte specificerat om det är ordinarie eller suppleant: 

Bertil Furberg, Gun-Eva Långdahl Andersson och Johan Hansson             
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Motion nummer 1 

Till  

Fiskestämma i föreningen Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen 

 

Motion angående stadgeförändring 

Motionen lämnas till föreningens ordförande via styrelseledamoten Ulf Andersson senast den 31 

december 2015 

 

BAKGRUND 

Föreningen bildades den 14 december 1989 och stadgarna har reviderats vid enstaka tillfällen 

därefter men inget genomgripande arbete har genomförts tidigare. 

Under hösten 2015 har i föreningens regi bedrivits utbildning. En eloge för detta initiativ är på sin 

plats. Föreningens medlemmar har inbjudits till fyra utbildningstillfällen. Den 27 oktober, den 3, 10 

och 17 november 2015. Vid dessa har föreningens verksamhet och organisation genomgåtts. Det 

slogs fast bl.a. att föreningen inte är en intresseförening för sportfiskare utan är en förening som 

bildats av fiskerättsägare för att tillvarata deras intressen. Det är inte en ideell förening. I stadgarna 

anges bl.a. att ett av föreningens syften är att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen. 

Frågan om utdelning togs upp. I det arbetet kom även stadgarna att prövas och diskuteras. Flera 

förslag till ändringar föreslogs.  

Skillnaden mellan sportfiskares intressen och fiskerättsägares intressen bevakades. Det noteras att 

sportfiskare finns organiserade i egna föreningar såsom föreningen Sportfiskarna och föreningen 

Unga Sportfiskare vilka givetvis vår förening bör hålla god kontakt med men noga skilja på de olika 

rollerna. 

Vi uppmärksammades under denna utbildning på att det är viktigt att ha i minne att föreningens 

framtida verksamhet inte bara är en viktig fråga för oss fiskrättsägare eller mycket aktiva sportfiskare 

utan att det även är av betydelse för näringsidkare av olika slag som önskar tjäna pengar på 

sportfiskare och sportfisket i Byske älv och har betydelse för samhället i övrigt. 

I slutet av utbildningen beslutade de närvarande att sätta samman olika arbetsgrupper som skulle 

arbeta vidare med olika frågor. En grupp bildades för att arbeta med att förbättra och förnya 

föreningens stadga. Ytterligare grupper kommer särskilt att behandla regler för fisket och utdelning. 

Stadgegruppen kom att bestå av Bertil Furberg, Sören Vestin, Reneé Boman, Annika Boman, Britt-

Marie Westin, Gun-Eva Långdahl, Ulf Norlund, Christoffer Norlund, Roland Nilsson, Håkan Wikberg, 

Peder Karlsson, Ulf Andersson, Mikael Stenman 
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Stadgegruppen har träffats: Den 24 november 2015, 29 november 2015 och 9 december 2015 

I stadgegruppens förslag kom hela föreningens stadga att studeras och genomgås. En del av förslagen 

är rent redaktionella och är motiverade av namnändringar, stavfel, mm. Andra förslag är motiverade 

av att gruppen varit ense om att förändra föreningens sätt att arbeta. En viktig fråga har varit att 

arbeta för större enighet bland fiskerättsägarna och en annan viktig fråga har varit att öka tillgången 

på information för fiskerättsägarna. Det kan konstateras att oenigheter förekommit under flera 

fiskestämmor och att de majoriteter som beslutat varit svaga. Därav har flera frågor kommit att 

kvarstå och återkomma.  Förslaget som presenteras nu är resultatet av det genomgripande arbete 

gruppen utfört efter utbildningen. Förslaget är den ”lägsta nivå” som vi som står bakom motionen 

kunnat enas om. I vissa frågor finns förslag från medlemmar i gruppen som går längre än vad denna 

motion gör men där har förslagsställaren hänvisats till att själv lämna in en motion i den eller de 

frågor som bedöms angelägna.  

Det bör även klargöras att de styrelseledamöter som deltagit i stadgegruppens arbete valt att avstå 

från att delta i någon motion alls. De har dock deltagit aktivt i stadgegruppens arbete och i flera 

stycken påverkat gruppens resultat. Vi som lämnar förslaget vill dock rapportera att arbetet såväl 

under utbildningen och även i gruppen inte alls präglats av stora oenigheter utan tvärtom har arbetet 

fortskridit under lugna och värdiga former där vi hela tiden resonerat oss fram till ett gemensamt 

förslag. Många gånger har gruppen varit ense direkt men i vissa fall har vi diskuterat oss fram till 

kompromisser eller ändrat språket under sådana formera att vi kunnat enas till slut. Efter det att 

gruppens arbete avslutats har ett skriftligt förslag upprättas som nu presenteras. 

Det nu presenterade förslaget har delats upp i olika delar för att underlätta behandlingen vid 

kommande fiskestämmor. 

Del 1 Redaktionella förändringar 

Del 2 Ökad information 

Del 3 Föreningens organisation 

Del 4 Fiskerättsägares rättigheter 

 

DEL 1 AV MOTIONEN - REDAKTIONELLA FÖRÄNDRINGAR 

Förslaget är motiverat av att stavfel mm noterats. 

Därför yrkar jag/vi att stämman beslutar 

1. I inledningen anges att föreningen bildats enligt Lagen om fiskevårdsområden. Angivet 

nummer bör rättas till att vara 1981:533. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

2. Följande stycke bör utgå. Detta stycke är en del av inledningen och har fyllt en funktion 

under de inledande åren då föreningen funnits. Genom det arbete som nu gjorts så 

bearbetas stadgarna på flera punkter och stycket bör utgå. 
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”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 understrykna..” 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

3. Nytt stycke. 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.” 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

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

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

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

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

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”. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

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

varje medlemskap har en röst. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

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

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

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”. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

10. Denna ändring bör även göras i bilagan till stadgarna där skifteslagens och fastigheters 

andelar förtecknats. Ordet Domänverket byts således mot Sveaskog. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

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. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

12. I § 13 föreslås att punkten angående styrelsens förslag till utgifts och inkomststat 

moderniseras till att heta ”Styrelsens förslag till budget” 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

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. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

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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Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

15. Hänvisningen i § 26 i stadgarna till § i lagen rättas till 39 §. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

16. Hänvisningen i § 27 i stadgarna till § i lagen rättas till 17 §. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att rätta denna punkt, till att rättelsen § i lagen rättas 

till § 16. 

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

%. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag i hela del 1 

 

Del 2 AV MOTIONEN – ÖKAD INFORMATION 

Föreningen har fått allt större finansiella resurser. Detta leder till att föreningen alltmer har resurser 

att betala ersättning eller avlöna ”tjänstemän” som bildar en elit med goda kunskaper och god 

information. Det är viktigt att skapa en organisation som skapar en balans mellan fiskerättsägarna 

som ska rösta på fiskestämma och de av fiskerättsägarna valda på förtroendeposter men även mellan 

dem och ”tjänstemän”. En mycket viktig fråga är att skapa en organisation där information lämnas 

kontinuerligt till fiskerättsägarna men även kvalificerat inför fiskestämman. Viktigt är även att de 

förtroendevalda får information så att de kan utföra sina uppdrag väl. Hinder får inte finnas att 

föreningen använder ny teknik för att hålla kostnaderna nere. Återkommande utbildningar borde 

även de vara nödvändiga för att sprida kunskaper i gruppen och inte minst viktigt för att de 

förtroendevalda ska kunna utföra sitt uppdrag väl. Utbildningsfrågan har dock lämnats till styrelsen 

att besluta om. Den frågan lämnas därför utanför detta förslag. 

Därför yrkar jag/vi att stämman beslutar 

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. 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt. 

 

2. Frågan hur kallelse ska ske föreslås moderniserad till att få följande lydelse: ”Kallelse sker till 

medlemmar genom annons i Norran, på hemsidan och genom email till de som uppgett sin 

email adress till styrelsen.” Den gamla texten utgår helt. 5 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt. Men att ”Norran” byts ut till en lokal tidning till 

exempel Norran. 

3. De handlingar som ska finnas tillgängliga för medlemmarna bör bli fler och tydligare anges. 

Moderna språk bör användas. 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. 
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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.” 

               Årsmötet beslutade att anta denna punkt. 

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.” 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt. 

5. I § 14 föreslås ny text enligt följande: ”Styrelsen skall bereda ingivna förslag från 

medlemmarna och hålla dem tillgängliga för medlemmarna enligt § 12.” 

Årsmötet besluta att anta denna punkt. 

6. Det föreslås att § 13 ändras på så sätt att punkten övriga frågor stryks från dagordningen. 

Detta med anledning av att på fiskestämma endast ska förekomma frågor som i förväg 

angetts på kallelsen och som därmed alla fått information om och därmed hunnit förbereda 

sig på. Inga beslut får förekomma som inte tidigare angivits i kallelsen. Angelägen 

information kan man erbjuda vid annat tillfälle eller särskilt kalla till sådan efter det att 

fiskestämman avslutats. Detta kan även vara lämpligt då fler än fiskerättsägare kan få denna 

information. 

Årsmötet beslutade att avslå denna punkt.  

 

7. Det föreslås att protokoll från fiskestämma ska justeras inom två veckor efter stämman. 

Kortare tid bör vara möjlig med moderna hjälpmedel. Vidare förhåller det sig så att man har 

fyra veckor på sig att överklaga stämmobeslut och då bör protokollet finnas klart tidigare. 

Tiden i § 15 föreslås således ändrad till två veckor. 

Årsmötet beslutade att protokollet ska justeras inom tre veckor efter stämman. 

 

8. För att ytterligare förbättra informationen föreslås att styrelsens arbete ska redovisas och 

planeras inför medlemmarnas ögon. 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 via föreningens hemsida.” 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt, efter att det styrkts ”via föreningens hemsida”, 

och ersätts med ”för medlemmarna”. 

9. För att kunna hålla kontakt med medlemmarna så krävs moderna hjälpmedel så krävs att 

medlemmarna lämnar in sina email adresser. 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.” 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt.  
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DEL 3 AV MOTIONEN – FÖRENINGENS ORGANISATION 

En översyn av föreningens organisation har skett. Vi har konstaterat att vi vill föreslå flera ändringar 

för att skapa större krav på styrelsen att förankra sina beslut och större trygghet för de som inte 

sitter i styrelsen. 

Därför yrkar jag/vi att stämman beslutar 

1. Frågan om fullmakter. Följande text föreslås införd i § 10: ”Icke medlem kan endast vara 

ombud för ett medlemskap, se § 4 andra stycket.” 

Årsmötet beslutade att avslå denna punkt. 

 

2. Frågan om fullmakter. Följande text föreslås införd i § 10: ”Fullmakter ska inte samlas in av 

föreningen eller dess styrelse.” 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå denna punkt.  

Votering begärs och rösträkning genomförs. 

Resultat: Styrelsens förslag 28 röster, motionens förslag 44 röster. 

Årsmötet beslutade enligt motionens förslag.  

3. Frågan om fullmakter. Följande text föreslås införd i § 10: ”Alla som är valda till uppdrag i 

föreningen (d.v.s. styrelseledamöter, ordförande, revisorer, valberedning) bör inte vara 

ombud.” 

Årsmötet beslutade att avslå denna punkt. 

 

4. Frågan hur beslut ska fattas på fiskestämma. Följande text föreslås införd i § 10: ”eller 

votering” efter ordet omröstning. Vidare föreslås att ordet ”omröstning” i tredje meningen 

ändras till ”röstning”. 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt. 

5. 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 - 

Regler för fiskerättsägare, utgörs stämmans beslut av den mening som fått mer än två 

tredjedelar av de på stämman avgivna rösterna.” 

Årsmötet beslutade att avslå denna punkt.  
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6. § 16 angående Styrelsen bör förtydligas enligt följande. Den gamla texten bör utgå. Ny text: 

”Sveaskog och SCA varsin styrelseledamot, övre delen (uppströms Fällfors) tre stycken 

styrelseledamöter och nedre delen (nedströms Fällfors) tre stycken styrelseledamöter.” 

Styrelsen föreslår att meningen ”Dessa bör vara representerade enligt följande:” ska vara 

med. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

7. Frågan om kontrollavgift ingår i styrelsens uppgifter. 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.” 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt. 

8. Det bör anges i stadgarna hur långt styrelsens rätt att besluta i ekonomiska frågor ska gå. Ny 

text föreslås tillföras § 18: ”Styrelsen får fatta beslut i ekonomiska frågor som understiger 

100 000 SEK” 

Årsmötet beslutade att avslå denna punkt. 

9. Frågan vem som kan företräda föreningen bör klarläggas ytterligare. Ny text föreslås: 

”Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant att företräda 

föreningen och/eller teckna firma.” 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt, efter att sista delen i stycket ”och/eller teckna 

firma” stryks, detta finns redan i § 23 i stadgarna. 

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.” 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt. 

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.” 

Årsmötet beslutade att anta denna punkt. 

 

 

DEL 4 AV MOTIONEN – FISKERÄTTSÄGARES RÄTTIGHETER 

Vi har funnit att fiskerättsägarnas intressen under många år fått stå tillbaka. Vi har funnit det lämpligt 

att klargöra fiskerättsägarnas särställning och rättigheter. Vi har när det gäller de första punkterna 

här nedan inte gjort några stora förändringar utan försökt anpassa stadgarna till vad som faktiskt 

redan tillämpas och därmed kan sägas redan gälla. I de punkter som därefter följer försöker vi 

klargöra fiskerättsägarnas förmåner tydligare. 

Därför yrkar jag/vi att stämman beslutar 
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1. Under rubriken Fiskerättsbevis i § 5 föreslås följande ändring: All text stryks och ersätts med 

texten ”För varje medlem utfärdas ett fiskerättsbevis.” 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå denna punkt. 

Votering begärs och rösträkning genomförs. 

Resultat: Styrelsens förslag 39 röster, motionens förslag 26 röster. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

2. Under rubriken Årsfiskekort i § 5 läggs följande text till: ”Årsfiskekort utfärdas till medlems 

make/maka/sambo, samt hemmavarande barn. Årsfiskekort berättigar till samma fiske som 

gäller för fiskerättsbevis.” 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att i texten ska medlem läggas till. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

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. Styrelsen kan vid missbruk återkalla gästkortet för resterande del 

av säsongen. Avgiften för gästkort beslutas av fiskestämman.” 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att i texten stryka ”Avgiften för gästkort beslutas av 

fiskestämman.” Och att stryka texten” Styrelsen kan vid missbruk återkalla gästkortet för 

resterande del av säsongen”.  

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

4. Ny text i § 8: ”Fiskestämman ska i särskilt beslut ange de regler som ska gälla för 

fiskerättsägare.” 

Motionärerna drar tillbaka denna punkt. 

 

 

5. I enlighet med detta och för att markera att det är en fråga om en förmån och en del av 

avkastningen som fiskerättsägare har så föreslås att i § 13 tillförs dagordningen en ny punkt: 

”Regler för fiskerättsägare” 

Motionärerna drar tillbaka denna punkt. 

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

Årsmötet beslutade att anta denna punkt. 

7. När nu utdelning blir aktuellt så har gruppen övervägt frågan under vilka förutsättningar 

utdelning bör ske. Gruppen har funnit att man alltid bör bevara ett kapital i föreningen som 

gör att man kan hantera ”svåra år” i form av fiskdöd eller andra problem. Följande nya text 

föreslås införd i § 9: ”Föreningens tillgångar som framgår av årsredovisningens balansräkning 

får aldrig understiga 1 000 000 SEK i likvida medel efter utdelning. Denna regel anger bara 

vilken bedömning som ska ske när frågan om utdelning prövas.” 

Styrelsen föreslår årsmötet att lägga till efter 1 000 000 SEK ”i dagens penningvärde”. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

8. Det föreslås att det i § 13 anges att ny punkt på dagordningen införs lämpligen som punkt 9: 

”Beslut om årets resultat och årets utdelning.” 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att ändra texten till ”Beslut om hur vinstmedlen ska 

disponeras”. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
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9. Det föreslås i § 17 att ny text enligt följande införs: ”Styrelseledamot ska vara fiskerättsägare 

eller dess familjemedlem.” 

Årsmötet beslutade att anta styrelsens avslag med deras tillägg att ordet ska byts ut till 

bör.  

 

10. Det föreslås att ordet ”sportfiska” i § 5 inledande stycket ändras till ”fiska”.  

Årsmötet beslutade att anta denna punkt. 

 

Namn på medlemmar som står bakom motionen: 

Mikael Stenman 

Bertil Furberg 

Men även Peder Karlsson, Gun Eva Långdahl, Sören Vestin, Annika Boman,  

Britt-Marie Westin och Ulf Norlund 
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Motion nummer 2 

 

Motionären själv har dragit tillbaka motionen 

Motion 

Till Styrelsen Byskeälvens FVO Västerbottensdelen 

Till kommande fiskestämma vill jag lämna följande motion 

 

MOTION 

 

Med anledning av de goda ekonomisk resultat som FVO har föreslår jag att vi 

tar upp frågan om utdelning. Stadgarna säger att utdelning  kan förekomma. 

 

Jag föreslår att fiskestämman beslutar: 

1. Att utdelning till fiskerättsägare skall ske. 

2. Att det skapas en ”utdelningsfond” inom FVO. Denna fond kan 

användas för att spara ihop utdelningar så att det blir ekonomiskt försvarbart 

hantera administrativa kostnader för utdelningen samt kan även användas för 

att jämna ut utdelningen mellan åren. 

3. Att det redan från 2015 års resultat avsätts pengar till utdelning. 

Beloppet kan fastställas först när vi ser den ekonomiska redovisningen. 

4. Att vi beslutar att en del av likviditeten i föreningen överförs till 

utdelningsfond. Detta är resultat från åren fram till 2014. Observera att det är 

viktigt att FVO har en betryggande likviditet även för att driva verksamheten 

under ekonomiskt sämre år. 

5. Hur utdelningen skall fördelas mellan fiskerättsägare / byar. 

6. Hur administrationen av utdelning ska ske. 

7. Hur stor utdelningen 2016 ( avseende räkenskapsåren fram till och 

med 2015 ) ska vara. 

 

Detta bör beslutas i punkt för punkt ej i ”paketprincipen”. 

Jag hoppas styrelsen utreder de juridiska, ekonomiska och skattemässiga 

frågorna så att vi kan fatta beslut om detta vid fiskestämman. Även att styrelsen 

har förslag på vilka belopp som gäller och hur fördelning och administration ska 

ske. 

                                       
Bakgrund 

I samband med genomförd utbildning bland fiskerättsägarna under hösten har frågan om 

utdelning kommit upp. Det beslutades att bland deltagarna bilda en arbetsgrupp för att 

diskutera utdelningsfrågan. Styrelsen erbjuds naturligtvis att delta. Gruppen som dubbeltydigt 

kallas ”Räkna med bråk” ( med tanke på att det ev. kan bli tal om beräkning av mantal 

=bråkräkning ) startar sitt arbete efter årsskiftet. 

Denna motion ska därför ej ses som något färdigt förslag utan som ett sätt att se till att frågan 

verkligen kommer upp på fiskestämman och utreds fram till dess. 

Att utdelning varit möjlig åtminstone sedan 2003 då texten ”Utdelning kan förekomma ”  
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infördes i våra stadgar. I den  motion som inlämnas angående stadgarna så finns ett förslag 

som begränsar möjligheten till utdelning så att inte framtida fiskevård och verksamhet inom 

FVO äventyras. 

Personligen har jag fram till i höst sett utdelningsfrågan som icke aktuell p.g.a 

• det har sagts att den stora delen av utdelningen skulle gå till skogsbolagen 

• utreda hur utdelning skulle fördelas skulle kosta mycket 

• administrativt skulle det innebära stora kostnader 

• allt detta skulle innebära att det kvar till fiskerättsägarna bara blir ”småpengar”. 

 

Jag är nu på väg att ändra uppfattning. 

 

”Fakta” som förändrar min bild: 

- FVO har en god och välskött ekonomi. ( Tack styrelserna. ) 

- FVO har en mycket god likviditet (”pengar på banken” ). 

- FVO är mera en ekonomisk förening än en ideell förening. 

- Styrelsens motiv att höja fiskekortspriset var att minska fisketrycket, inte att pengar 

behövdes för fiskevård. 

- Lantmätaren som ledde utbildningen ansåg att utdelningen kan fördelas enligt bilaga till 

stadgar. 

- Jag har under året hört uttrycken ” vad skall vi göra för pengarna ?” och detta projekt bör vi 

göra ”vi har ändå så mycket pengar”. I mitt huvud leder ”för mycket pengar” till risk till 

slöseri. Projekt bör värderas efter hur bra de är inte efter hur mycket pengar vi har i kassan. 

- I stadgar har alltsedan bildandet funnits att Domänverket avsäger sig all rätt till utdelning. 

- SCA har rätt att plocka ut 20 st representationskort, vilket bör ses som en utdelning. 

- Nya FVO-lagen öppnar kanske för att att fördela pengarna till byarna i st f till 

fiskerättsägarna. 

 

Fördelar 

- Möjlighet för alla fiskerättsägare ta del av resultatet, även de boende långt från älven samt 

de som ej är fiskeintresserade 

- Ökat engagemang bland fiskerättsägarna. Vi inser vilken resurs vi har och måste förvalta 

långsiktigt. Både för fiskevården och ekonomin 

- Ökad förståelse hos fiskerättsägare för arbetet för att göra fisket i Byskeälven attraktivt. 

 

Nackdelar 

- Risk för bråk/avundsjuka  om fördelningen mellan fiskerättsägare / byar / delsträckor i 

älven. 

- Risk att girigheten hos fiskerättsägarna blir för stor så att vi äventyrar den långsiktiga 

fiskevården. 

- Ökat krav på styrelse och förtroendevalda gör kanske att vi måste betala dem bättre. 

- Orkar ekonomin i föreningen med både utdelning och att se till att gångvägar röjs, vägar och 

raststugor underhålls osv ?? 

- Risk för att sportfiskare / fiskekortsköpare ska  minska fiskekortsköpandet. ”Inga pengar till 

bönderna/fiskerättsägarna !”. 

 

Just nu uppfattar jag fördelarna som större än nackdelarna därav denna motion 

 

Byske  2015-12-30 

Bertil Furberg 

medlem Byskeälvens FVO  Västerbottensdelen 
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Motion nummer 3 

Motion till Byskeälvens FvO 2016 
Med anledning av de beslut som togs på Byskeälvens FvO Västerbottensdelens extra årsmöte 

söndagen den 26 april 2015. 

Här frångicks Byskeälvens tidigare väl fungerande fångstrapportering, ett ökat uttag tilläts samt 

tillsynen försvårades med att införa olika regler för fiskerättsägare, gästkort samt vanliga 

kortköpare. 

Vi vill till årsmötet 2016 föreslå att återinföra bestämmelserna från 2014 med några 

kompletteringar. 

 

Övergripande mål för bestånden. 

Med utgångspunkt ibland annat den gemensamma fiskeripolitiken, Ramdirektivet för vatten och Sveriges 

Miljökvalitetsmål har Havs- och vattenmyndigheten lagt fast följande övergripande mål för förvaltningen 

av bestånd av lax och öring. Havs-och Vattenmyndigheten har höjt de nationella beståndsmålen för 

laxsmolt till 80 % vilket gör att Byskeälven inte längre är nära att uppnå MSY målet. Därtill har HaV 

beslutat att naturligt förekommande bestånd av lax och öring i de svenska vattendragen ska bevaras och 

återuppbyggs inom beståndens hela utbredningsområde. Idag saknas lax på hundratals hektar potentiella 

uppväxtområden i Byskeälvens övre delar. 

Förslag 1. Fångstrapporteringsskyldighet för samtlig fiskande,  

Gällande lax & öring (årsmötets synpunkt). 

Motivering: För att få nödvändig kunskap om fångst och uttag av Byskeälvens bestånd är det en 

förutsättning att all fisk rapporteras. Detta skapar förutsättningar att styra och reglera uttaget i tid 

och plats. En fullständig fångstrapportering är själva grunden för att kunna bedriva en 

beståndsspecifik förvaltning.   

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta denna punkt. 

Bertil Furberg föreslår att det skall skrivas att fiskerättsägare/ägarna och fiskekorten som 

hör till dessa ”bör rapportera sin fångst”. För alla övriga gäller rapporteringsskyldighet. 

Votering begärs och rösträkning genomförs. 

Resultat: Styrelsens förslag 32 röster, Bertils förslag 38 röster. 

Årsmötet beslutar enligt Bertils förslag. 

Förslag 2. C&R på lax till och med den 19 juni för samtliga fiskande. 

Motivering: Studier visar att de stora laxarna kommer tidigt på säsongen och att dessa till stor del 
utgörs av honor. Dessa laxar är oerhört viktiga då de vandrar långt upp i älvssystemet och är därmed 
en förutsättning att återbesätta även de övre delarna av vattensystemet med lax. 
(SLU.aqua.2014.4.1-297, Genetisk struktur hos lax i Torneälven och Kalixälven med speciellt fokus på 
uppvandringstid hos vuxen lax från olika delar av Torneälven.) 
Förvaltningsmässigt är det känsligt att ett potentiellt stort uttag av lax sker tidigt på säsongen innan 

vi egentligen har någon kunskap om hur årets uppgång kommer att se ut. Irritationen hos 

yrkesfiskarna är dessutom stor, då de själva inte tillåts att fiska med motiveringen att värna våra 

vildlaxbestånd och säkerställa att laxen ska hinna upp i älven för reproduktion. Våra argument för att 
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senarelägga och begränsa kustfisket är därför inte hållbara om vi själva fortsätter att avliva en stor 

del av uttaget på lax som tas i Byskeälven före det datum yrkesfiskarna ens får sätta ut sina redskap. 

Mötet beslutar att behandla detta under punkten fiskeregler. 

Förslag 3. Fångstbegränsning/bag limit för samtliga fiskande. 3 laxar och 3 öringar per fiskare 

 och år får avlivas. 

Motivering: Bestånden av lax och kanske framförallt öring är under uppbyggnad i 

Byskeälven. Det teoretiska uttaget som tillåts idag för kortköparen med en års-kvot om 5 

laxar och 5 öringar per fiskare och år samt för fiskerättsägare och för de som innehar ett 

gästkort, en lax och en öring per fiskare och dag medger ett uttag långt högre än vad 

Byskeälvens bestånd kan tåla.  

En personlig lax och öringkvot är egentligen ett vanskligt sätt att reglera uttaget ur älven. Det 

går inte att i förväg veta hur många fiskare som kommer till älven. Man vet heller inte hur de 

kommer att lyckas med sitt fiske och i vilken omfattning sportfiskarna väljer att återutsätta 

sin fångade fisk. Vi sportfiskare skulle aldrig acceptera att yrkesfiskarna hade en personlig 

kvot utan att känna till hur många yrkesfiskare som kommer att fiska. 

För att få ett hållbart uttag i Byskeälven så måste detta regleras med en för beståndet 

anpassad kvot. Detta innebär ett omfattande arbete att reglera och följa upp.   

En justering av den personliga kvoten är en enklare lösning som i kombination med en 

obligatorisk fångstrapportering för samtliga fiskande sannolikt begränsar uttaget till för 

beståndet hållbara nivåer. 

Mötet beslutar att denna punkt inte skall gälla för fiskerättsägare/ägarna och fiskekorten 

som hör till dessa, men den gäller för alla andra. 

 

Förslag 4. Fönsteruttag: 

A. Endast lax mellan 50 till 63 cm får avlivas under tiden 1/8 till den 31/8. 

B. Endast öring mellan 50 till 63 cm får avlivas under hela säsongen. 

Motivering: Under många år har Byskeälvens FvO haft fönsteruttag på lax från den 1 augusti. Detta 

är oerhört viktigt då det förhindrar uttaget på de stora lekfiskarna som blir allt mer huggvilliga ju 

längre säsongen lider samtidigt som det tillåter ett uttag på grills med ett högt matvärde för årstiden. 

Under en lång tid har Byskeälvens fiskevårdsområde tillsammans med Skellefteå kommun arbetat 

med att stärka beståndet av öring i både älven och biflödena. Många av de viktigaste biflödena ligger 

uppströms Fällors och utgör idag en stor resurs för både havsöring och stationära bestånd. Åtgärder 

för att återskapa konnektivitet till älven samt öka produktiviteten på lek och uppväxtområden är 

genomförda och vattendragen väntar på sina nya hyresgäster. 

Idag är uppvandring av öring förbi Fällfors mycket blygsam och de potentiella biflöden som är så 

viktiga för öringreproduktion nyttjas därför i mycket begränsad omfattning. Även tätheterna av 

öringungar nedströms Fällfors visar att Byskeälvens bestånd av Öring är svagt. Fångstrapporteringen 

under de senaste åren visar på att en stor del av de sportfiskefångade större öringarna avlivas. Under 

våren fångas dessutom idag en hel del av de utvandrande öringbesorna som är oerhört värdefulla 

fiskar då öringen i väldigt stor utsträckning är flergångslekare. De är tyvärr inte speciellt svårfångade 

eftersom de påbörjat att äta upp sig under sin utvandring till havet. 
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De viktiga större öringarna i älven bör därför skyddas, vilket kan göras med ett så kallat maximimått 

där all öring över 63 cm ska återutsättas under hela säsongen. 

Mötet beslutar att denna punkt inte skall gälla för fiskerättsägare/ägarna och fiskekorten 

som hör till dessa, men den gäller för alla andra. 

 

Förslag 5. Fiske från 1 september till den 20 september är endast förbehållet fiskerättsägare 

 och då endast efter andra arter än lax och öring i enlighet med FIFS 2004:37 Kap 4. 

 12§. 

 

Motivering: För att tillmötesgå önskemål från fiskerättsägarna att fiska företrädesvis efter 

harr under hösten.  

Detta förslag med differentierad upplåtelsetid medför dock att tillsynen försvåras avsevärt.  

Årsmötet beslutar att stryka denna punkt på grund av tidigare fattade beslut. 

 

Sammanfattning 

För 9 år sedan, år 2006, vandrade 665 laxar upp i Byskeälven och passerade fiskräknaren i Fällfors. 

Idag vandrar nästan 10 gånger så mycket lax samma väg.  

Anledningen till denna positiva utveckling är flera. Resultatet av ett omfattande restaureringsarbete i 
Byskeälven och dess biflöden där huvuddelen av laxen och öringens biotoper har återställts efter 
flottledsrensningar och annan mänsklig negativ påverkan. I många av våra kustmynnande större 
vattendrag har produktionskapasiteten av smolt ökat med så mycket som 90 % efter 
återställningsåtgärder.  

Uttaget från det kommersiella fisket har tack vare minskade kvoter begränsat såväl nationellt som 
internationellt. Störst betydelse för fiskeridödligheten har sannolikt de lokala begränsningarna av 
kustfisket i Byskeälvens närområde haft. Omfattande årliga DNA undersökningar (SLUs 
rapport, Stamsammansättning av lax i det svenska kustfisket 2013 & 2014 – genetisk provtagning och 
analys) visar att andelen lax som fångas i anslutning till en specifik älv i huvudsak är hemmahörande 
där. Dessa begränsningar har gjorts av Byskeälvens FvO genom avtal med yrkesfisket samt arrenden 
av fiskevatten på kusten i sammarbete med förvaltningsorganisationerna i Kåge och Åbyn. Från Kåge 
i söder till Åbyn i norr har andelen fällor minskat sedan år 2007 från 13 laxfällor till att i dag endast 
omfatta 3 laxfällor.   

Anledningen till att restaureringar har gjorts och att fisket har begränsats är att våra myndigheter och 
beslutsfattare sett att dessa åtgärder ligger i linje med regeringens fastställda miljömål samt de 
föreliggande Regeringsuppdraget där starka och livskraftiga vildlaxbestånd är en resurs för ett 
utvecklat sportfiske och skapar möjligheter till arbetstillfällen genom sportfisketurism.  

Detta är bara början. Vi är fortfarande långt från att uppnå beståndsmålen i Byskeälven. Med en 
höjning av smoltmålen till 80 % av beräknad maximal produktion samt en omräkning av Byskeälvens 
verkliga produktionsarealer idag inte är inräknade. 100 tals hektar uppväxtområden i Byskeälvens 
övre delar är ännu inte med i beräkningarna. 

 
Filippa Lundmark   Fiskerättsägare Degerliden 1:3 

Micael Andersson 
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Motion nummer 4 
 

Till ordförande för Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen År 2015. Genom Ulf 
Andersson.  
   
MOTION  
   
Motion angående ersättning till valberedningen.  
   
Därför yrkar jag att stämman beslutar  
   
att valberedningen också ska få ersättas. Då andra förtroendevalda ersätts. Valberedningen 
har kostnader för bl.a telefonsamtal. Valberedningen har en mycket viktig funktion.  
   
Motionen skall behandlas i sin helhet.  
   
Britt-Marie Westin  

 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att anta denna motion. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att införa ett arvode på 500:-/person och år. 

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 
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Motion nummer 5 
 
 
Motionen lämnas till ordförande i Byskeälvens Fiskeområde Västerbottensdelen. Via Ulf 
Andersson. Senas den 20151231.  
   
   
   
MOTION ANGÅENDE  
   
Catch & Release fiske  
   
Att en begränsning görs till en lax eller öring per dygn  
att det minskar fisketrycket på attraktiva platser.  
   
   
   
Undertecknas av  
Britt- Marie Westin  
Ulf Norlund  
Sören Vestin  

 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå denna motion.  

Bertil Furberg föreslår återremiss. 

Årsmötet beslutar enligt Bertil Furbergs förslag. 
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Motion nummer 6 

Motion  

Fiskeregler 
 

På grund av att det är sportfiskarna som står för fisketrycket så vill vi dela upp fiskereglerna. 

Motionen ska behandlas i sin helhet. 

 

Vi vill följande:  

 Att sportfiskare ska fiska efter de regler som vi medlemmar bestämmer på årsmötet. 

 Fiskerättsägare ska fiska efter hav- & vattens regler 2, detta ska även skrivas in i stadgarna 3. 

Ort och datum: Skellefteå 30/12 2015 

Namn: 

Sören Westin 

Britt-Marie Westin 

Nils Westin 

Nicklas Westin 

Ulf Norlund 

Anette Carlsson 

Annica Boman 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå denna motion.  

Votering begärs och rösträkning genomförs. 

Resultat: Styrelsens förslag 33 röster, motionens förslag 41 röster. 

Årsmötet beslutar enligt motionens förslag. 

Bertil Furberg föreslår att fiskevårdsområdet ska satsa på utbildning för 

fiskerättsägare/ägarna. 

Årsmötet beslutar att anta Bertils förslag. 
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Motion nummer 7 

Motion  

Ersä ttning till Fisketillsyningsmä n 
 

I dagsläget utgår ingen egentlig ersättning för fisketillsyningsmän som redan är fiskerättsägare. På 

grund av en orättvis ersättning för fisketillsyningsmän som är medlem gentemot icke medlem 

föreslår vi följande: 

 

 Att lika ersättning på 1000:- per år skall utgå till samtliga tillsyningsmän i stället för frikort/ 

årsfiskekort. 

 

. 

Motionen skall behandlas i sin helhet. 

 

Ort och datum: Skellefteå 30/12  2015 

Namn: 

Ulf Norlund 

Sören Westin  

Britt-Marie Westin 

Nicklas Westin 

Nils Westin 

Annica Boman 

Anette Carlsson 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå denna motion.  

Bertil Furberg föreslår återremiss. 

Årsmötet beslutar enligt Bertil Furbergs förslag. 
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Motion nummer 8 

     Motion 

Fullmäkter 
 

Vi upplever att många som inte har fiskerätt har möjlighet att vara med och påverka hur vår förening 

skall ställa sig i olika frågor via fullmakter.  Därför vill vi begränsa utomstående att få ta del av 

fullmakterna så att medlemmarnas intressen bevaras. 

Motionen skall behandlas i sin helhet. 

 

Vi föreslår följande: 

 

 Att endast annan medlem eller make/maka, barn eller därmed jämnställd person kan utses 

som ombud för en fullmakt. 

 

 

Ort och Datum: Skellefteå 30/12 2015 

 

Namn: 

Nicklas Westin 

Nils Westin 

Sören Westin 

Annica Boman 

Ulf Norlund 

Britt-Marie Westin 

Anette Carlsson 

 

Motionärerna drar tillbaka motionen. 
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Motion nummer 9 

Motion  

Gä stkort 
 

Det är viktigt att information gällande gästkort står med i stadgarna för att både nutida och framtida 

medlemmar skall veta vad som gäller. Motionen skall behandlas i sin helhet. 

 

Med anledning av detta vill vi: 

 

 Att det skall skrivas in i stadgarna att det ingår 1 gästkort per fastighet med fiskerätt. 

 

 

 

Ort och datum: Skellefteå 30/12 2015 

 

Namn:  

Annica Boman 

Anette Carlsson 

Nils Westin 

Nicklas Westin 

Sören Westin 

Britt-Marie Westin 

Ulf Norlund 

Motionärerna drar tillbaka motionen. 
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Motion nummer 10 

Motion 

 

Källelse till ä rsmo te 
 

 

Med anledning av tidigare problematik att skilja på medlemmar och icke medlemmar vid bland annat 

röstning på årsmöten vill vi härmed ändra på rutinerna kring kallelse till årsmöte. Motionen skall 

behandlas i sin helhet. 

 

Vi föreslår följande: 

 Att endast medlemmar dvs. fiskerättsägare skall kallas till årsmötena. 

 Att det ändras i stadgarna för kallelse, lägg annonskostnaderna på personliga utskick till de 

medlemmar som inte har mailadress. 5 

 

 

Ort och datum: Skellefteå 30/12 2015 

Namn: 

Nils Westin 

Nicklas Westin 

Britt-Marie Westin 

Sören Westin 

Annica Boman 

Anette Carlsson 

Ulf Norlund 

Motionärerna drar tillbaka motionen. 
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Motion nummer 11 

Motionärerna drar tillbaka motionen. 

 

Till  

Fiskestämma i föreningen Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen 

 

Motion angående arvoden och andra ersättningar 

Motionen lämnas till föreningens ordförande via styrelseledamoten Ulf Andersson senast den 31 

december 2015 

BAKGRUND 

Föreningens ekonomi har under åren blivit allt bättre. 

De ersättningar som har utbetalats har även de under åren blivit allt högre. 

En fråga som uppkommit är de ersättningar som under senare år kopplats till utfärdandet av kort. 

Det kan antas att de kort som utfärdas till fiskerättsägare tar mindre tid i anspråk att göra än övriga. 

Dels är det lämpligt att denna syssla utförs av den som har tillgång till alla register och handlingar i 

föreningen och dels är det lämpligt att detta får anses ingå i den syssla som åligger sekreteraren samt 

ingå i den ersättning som han eller hon får. Om nödvändigt får en översyn göras av sekreterarens 

ersättning. 

En annan fråga som diskuterats är att skapa insyn och kontroller. Det nu lämnade förslaget innebär 

att styrelsen får redovisa vilka arvoden och ersättningar som utbetalts till de förtroendevalda. 

Det är även viktigt att de arvoden och ersättningar som utbetalas behandlas korrekt skattemässigt 

för att undvika efterräkningar. 

Därför yrkar jag 

Att  stämman beslutar att lämna styrelsen i uppdrag att till varje ordinarie fiskestämma 

redovisa vilka arvoden och andra ersättningar som utbetalts till envar av de 

förtroendevalda. 

Att stämman beslutar att lämna styrelsen i uppdrag att till varje ordinarie fiskestämma 

redovisa hur dessa till de förtroendevalda utbetalda arvoden och andra ersättningar 

behandlats skattemässigt, dvs är de utbetalda till någon med F-skatt eller är de 

utbetalda som lön och därmed beskattade som lön eller på annat sätt, har skatt 

dragits, har skatteinbetalningar skett, osv 

Att stämman beslutar att utfärdandet av fiskerättsbevis, årsfiskekort, gästkort till 

medlemmar ska ingå i sekreterarens uppgifter och ersättning. 
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Att  stämman beslutar att ingen särskild ersättning ska utges för dessa kort. 

 

Att  fiskestämman beslutar införa dessa regler i stadgarna. 

 

Namn på medlem som står bakom motionen: 

Mikael Stenman 

Men även Sören Vestin, Annika Boman och Britt-Marie Westin 
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Motion nummer 12 

Årsmötet beslutar om återremiss av hela motionen 

Till   

Fiskestämma i föreningen Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen 

 

Motion angående fiskepoliser/kontrollanter/fisketillsyn 

Motionen lämnas till föreningens ordförande via styrelseledamoten Ulf Andersson senast den 31 

december 2015 

 

BAKGRUND 

Fråga har uppkommit angående kontrollanternas vandel dvs de som utövar tillsyn av kort och övrig 

regelefterföljd. Det har ifrågasatts vilka som utsetts till detta uppdrag och vilka krav som bör ställas 

på dessa. En fråga är om dessa bör utses bland fiskerättsägare och/eller de som bor längs älven. En 

annan fråga är om man bör granska hur de som utses. En annan fråga är hur många år som de ska få 

förnyat uppdrag. Krav ställs alltmer på fiskare och krav bör även ställas på kontrollanterna. Detta 

gäller då inte bara det självklara att de ska uppträda korrekt och lagenligt i sitt uppdrag längs älven 

utan även att de bör uppträda balanserat och väl i övrigt eftersom de är representanter för 

föreningen och kan sägas vara förebilder för såväl sportfiskare som övriga fiskare. Det bör kunna 

ställas krav på skötsamhet ifråga om allmän vandel, alkohol och att inte heller uppträda olämpligt i 

den virtuella världen som betyder alltmer. 

Uppdraget bör inte i något fall sträcka sig längre än ett år i taget vilket lämnar styrelsen möjlighet att 

varje år pröva vilka som ska utföra uppdraget. Inte något fall bör samma person behålla uppdraget 

för länge. Lämpligt kan vara att inte utföra uppdraget längre än fem år. 

Det bör vara lämpligt att låta uppdraget cirkulera bland olika personer vilket gör att flera kan få insyn 

i uppdragets olika sidor. Om någon anför att det blir kostsamt eller svårt att lära sig detta så kan man 

låta någon ny inträda i uppdraget varje år och låta någon erfaren vara kvar dvs man byter inte alla på 

samma gång. 

Det bör vara lämpligast att låta de som bor längs älven och som ändå finns på plats utföra dessa 

uppdrag. Kanske i första hand fiskerättsägare men även andra boende längs älven bör kunna komma 

ifråga. 

 

Därför yrkar jag  

Att  stämman lämnar styrelsen i uppdrag att under 2016 anordna utbildning för de 

fiskrättsägare och/eller boende längs älven som är intresserade av att åta sig uppdrag 

avseende fisketillsyn/kontrollant/fiskepolis. 



33 
 

 

Att  stämman beslutar att de som får detta uppdrag ska i första hand utses bland 

fiskerättsägare boende längs älven eller övriga boende längs älven. 

Att  stämman beslutar att detta uppdrag endast ska omfatta ett år i taget. 

Att  stämman beslutar att samma person maximalt får inneha detta uppdrag i fem år. 

Att stämman uppdrar till styrelsen att årligen noga pröva vilka som ska erhålla detta 

uppdrag för nästkommande år, att redovisa detta till medlemmarna, att särskilt 

motivera om någon av de tidigare utsedda ska få fortsätta, 

Att stämman uppdrar till styrelsen att vid denna bedömning av om en viss person ska få 

nytt förtroende ska vägas in inkomna klagomål, allmän vandel såsom nykterhet och 

förmåga att uppträda balanserat såväl i verkliga livet som på nätet. 

Att  stämman uppdrar till styrelsen att väl informera de som åtagit sig detta uppdrag om 

vikten av att uppträda väl såväl i uppdraget som utanför detta eftersom man genom 

detta uppdrag blir offentlig och företrädare för föreningen. 

Att  införa de ovan angivna reglerna i stadgarna. 

 

Namn på medlem som står bakom motionen: Mikael Stenman 
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Motion nummer 13 

Motionärerna drar tillbaka motionen. 

 

Till  

Fiskestämma i föreningen Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen 

 

Motion angående gästkortens giltighet 

Motionen lämnas till föreningens ordförande via styrelseledamoten Ulf Andersson senast den 31 

december 2015 

 

BAKGRUND 

I föreningens verksamhet så har återkommande frågeställningar uppkommit angående gästkortens 

användning. Det förefaller vara så att de gästkort som diskuterats har använts i den nedre delen av 

älven.  

Gästkorten är en förmån som vi fiskrättsägare har för att vi upplåtit vår fiskerätt för nyttjande av 

andra. 

Den nedre delen av älven är såvitt jag känner till den mest attraktiva sträckan i hela älven. Den 

sträckan bör i första hand reserveras för de som betalar för fisket och de enstaka fiskrättsägare som 

önskar pröva fisket där. Jag menar att det är möjligt att begränsa gästkorten till sträckan ovan E 4 

bron dvs jag föreslår att gästkorten inte gäller nedanför denna bro. 

 

Därför yrkar jag  

Att  fiskestämman beslutar att gästkorten inte ska gälla nedanför E 4 bron. 

 

Namn på medlemmar som står bakom motionen: 

 

Mikael Stenman 

Men även Sören Vestin, Annika Boman och Britt-Marie Westin. 
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Motion nummer 14 

Motionärerna drar tillbaka motionen. 

 

Till  

Fiskestämma i föreningen Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen 

 

Motion angående vilka regler som ska gälla för fiskerättsägare 

Motionen lämnas till föreningens ordförande via styrelseledamoten Ulf Andersson senast den 31 

december 2015 

 

BAKGRUND 

Vid flera fiskestämmor har stor enighet rått om vilka regler som ska gälla för sportfiskare. 

Den diskussion som förekommit har visat på att det finns en vilja att ha olika regler för sportfiskare 

och för fiskerättsägare på samma sätt som förekommer på många andra platser där sportfiskare 

erbjuds att nyttja det fiske som ursprungligen tillkommer fiskerättsägarna. 

För att skapa ro och lugn i föreningen torde det vara av värde att skapa regler för fiskerättsägarna 

som kan gälla för många år och som inte behöver ändras eller prövas ofta. Det allra bästa vore 

förstås att skriva in i stadgarna vad som ska gälla för fiskerättsägarnas fiske. 

 

Därför yrkar jag 

Att  stämman inleder med att besluta att varje ändring av de regler som gäller för 

fiskrättsägare krävs mer än 75 % av de på stämman avgivna rösterna, dvs minst ¾ av 

rösterna, och om sådan majoritet inte uppnås ska de regler som gällt senaste år 

fortsätta att gälla. 

Att 3 styrelsen får i uppdrag att ta fram ett stadgeförslag där det en gång för alla anges vilka 

 regler som gäller för fiskerättsägarnas fiske.  

Att 2 så länge ett sådant förslag inte föreligger eller om stämman inte beviljar detta första 

förslag så föreslås att de regler som gällt under 2015 för fiskerättsägares fiske även 

gälla för kommande år. 

Namn på medlem som står bakom motionen: Mikael Stenman 

Men även Sören Vestin, Annika Boman, och Britt-Marie Westin 
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Motion nummer 15 

Motionärerna drar tillbaka motionen. 

Detta på grund av att motionen redan fallit i och med beslutet att 

fiskerättsägare/ägarna och fiskekorten som hör till dessa ska fiska efter 

Havs & vattenmyndighetens regler. 

 

Till  

Fiskestämma i föreningen Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen 

Motion angående kontrollavgift 

Motionen lämnas till föreningens ordförande via styrelseledamoten Ulf Andersson senast den 31 

december 2015 

BAKGRUND 

Som Ni känner till har utbildning och grupparbete skett under senare delen av 2015. En starkt motiv 

till detta arbetet har varit att försöka få en lugnare och stabilare grund för föreningens arbete. Det är 

viktigt för rekryteringen av styrelseledamöter att föreningen fungerar väl och även för samarbetet 

utåt. Föreningen får en större trovärdighet och större respekt om hårda ord och diskussioner kan 

biläggas under ordnade former. 

En anledning till oro för min del är den önskan som framkommit om att ta ut kontrollavgift inte bara 

från sportfiskare som visar på misskötsamhet utan även från fiskerättsägare som inte sköter sig. Jag 

menar att detta kan leda till djup splittring och söndring i föreningen. Jag känner även en viss oro att 

själv göra rätt i alla lägen. Det är regler och krokar och jag måste erkänna att jag inte kan alla de 

regler som gäller. Jag har svårt att överblicka dem och har inte haft tid att sätta mig in i vad som 

gäller i alla delar. Det känns även som att reglerna förändras ofta och att jag inte heller där hänger 

med. 

Jag tycker att det känns olustigt att vi ska börja ”bötfälla” varandra och jag är rädd för 

konsekvenserna av sådant. 

Det finns även de som ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt att ta ut denna avgift av oss 

själva. 

Jag menar att det bland fiskerättsägare kan räcka med information eller påpekande från 

kontrollanter. Vi ska komma ihåg att vi alla står under straffansvar för bl.a. olaga fiske varför det inte 

kommer att bli fråga om något laglöst fiske. 

Därför yrkar jag 

Att  fiskestämman beslutar att kontrollavgift inte får tas ut av fiskerättsägare. 

 

Att  fiskestämman beslutar införa denna regel i stadgarna. 
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Namn på medlem som står bakom motionen: Mikael Stenman 

Men även Sören Vestin, Annika Boman och Britt-Marie Westin 
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Motion nummer 16 

Till  

Fiskestämma i föreningen Byskeälvens Fiskevårdsområde Västerbottensdelen 

 

Motion angående närvaron vid fiskestämman 2016 

Motionen lämnas till föreningens ordförande via styrelseledamoten Ulf Andersson senast den 31 

december 2015 

 

BAKGRUND 

Vid flera fiskestämmor som hållits har inte bara fiskerättsägare deltagit. En grupp som deltagit med 

oklart antal är sportfiskare. Det är givetvis viktigt att vår förening har ett gott samarbete med 

sportfiskare men i första hand bör dessa hänvisas till att föra fram sina ståndpunkter via deras 

organisationer såsom föreningen Sportfiskarna och föreningen Unga Sportfiskare. Det är även viktigt 

för bygden och oss själva att vår förening breddar sina kontakter mot näringsidkare och de som är 

verksamma med att sälja tjänster, boende, lämna hjälpa och service till de sportfiskare som är önskar 

detta.   

Tidigare under föreningens historia så har fiskestämman använts för att sprida information och 

debattera frågor med olika grupper som önskat påverka föreningen. Detta har lett fram till olika 

olägenheter som att fiskestämman blivit större och svårare att administrera bl.a. genom att det har 

varit svårt att uppfatta vilka som röstat och genom att olika ganska hårda diskussioner uppstått 

mellan sportfiskare och fiskerättsägare. Föreningen har idag resurser att kalla till informationsmöte 

dit sportfiskare och deras organisationer inbjuds att delta likaväl som fiskerättsägare och andra 

intressenter och experter. Till detta kommer att fiskerättsägarna har rätt att hålla ett eget för 

allmänheten stängt möte dit bara fiskerättsägare och deras ombud kallats att närvara. Flera förslag 

har under innevarande år arbetats fram för att fiskestämmorna ska kunna hållas i god ton och att ett 

lugnare arbetsklimat ska skapas för styrelsen. Den kurs som hållits är i denna del viktig. Ytterligare 

kan även fiskestämman 2016 bli lugnare om man begränsar deltagarna enligt detta förslag. 

Därför yrkar vi  

Att  det vid fiskestämman 2016 och följande enbart inbjuds fiskerättsägare och deras 

 ombud. Detta och att senare informationsträff kommer bör anges i kallelsen. 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå denna punkt. 

Votering begärs och rösträkning genomförs. 

Resultat: Styrelsens förslag 20 röster, motionens förslag 40 röster. 

Årsmötet beslutar enligt motionens förslag. 

Detta beslut gäller även för nästa att sats. 
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Att  enbart fiskerättsägare och deras ombud tillåts närvara vid fiskestämman 2016 och 

följande. 

Att  sportfiskeorganisationer och deras medlemmar men även näringsidkare med 

verksamhet som berörs, turistföretagare, turistinformatörer, företrädare för kommun 

mfl bjuds in till informationsträff vid annat tillfälle då givetvis även alla fiskrättsägare 

inbjuds att delta. 

Styrelsen återkallar sitt förslag till beslut. 

Årsmötet beslutar enligt motionens förslag. 

 

Namn på medlemmar som står bakom motionen: 

Bertil Furberg 

Mikael Stenman 

Men även Sören Vestin, Annika Boman och Britt-Marie Westin 
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Pensionärsrabatt 

 

• Fiskekorten måste kompletteras 

• Vid köp måste det finnas möjlighet att ange sitt personnummer 

• Information måste läggas in avseende PUL (personuppgiftslagen) 

• statistiken (orderlistan) kompletteras för att kunna läsa ut antal sålda kort 

 

Stugägare 

 

• Kundkorten kompletteras så att administratör kan fylla i att köparen äger   

fastighet 

• Statistiken kompletteras så att det går att läsa ut antal sålda kort 

 

Tidsberäkning: 2-3 dagar inkluderande tester av alla funktioner 

 

Kostnad: 19 200:- (exkl. moms) 
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Förslag till verksamhets- och fiskevårdsplan för Byskeälvens fiskevårdsområde, 

Västerbottensdelen 2016 

 
 
 
1 Inlösen av fasta redskap i mynningsområdet/närliggande områden ska ske så långt 

möjligt för att underlätta fiskens gång upp i älven. Målet ska vara att ett fast fiske per år 

löses in. 

 

2 Bevakning av administrativa frågor angående fisket efter kusten och i havet, samt den 

offentliga debatten rörande detta, ska ske fortgående. Detta bör också ske genom 

lobbyverksamhet. 

 

3      Tidigare påbörjade biotopförbättrande åtgärder i älven ska fullföljas åtgärdas. 

 

4 Komplettering beträffande biotopförbättrande åtgärder vad avser kartlagda bi-

vattenflöden ska ske om det anses behövligt, till exempel Byskebäcken. 

 

5 Från och med 2005 starta ett havsöringsprojekt i syfte att stärka både den 

havsvandrande öringen och den stationära öringen. Ett samarbete med Kommunen och 

Länsstyrelsen innebär tillgång till biologisk expertis och hjälp med finansiering. Vad 

skall göras: inventering av lämpliga öringbiotoper, röjning av vandringshinder, 

elfiskeundersökningar, avelsfiske, utsättning av öring och senare uppföljning och 

utvärdering av projektet.  

 

6       Efterhållning av mink bör ske, bland annat med hjälp av fällor. 

 

7 En väl fungerande fisketillsyn ska bedrivas i både älven och dess mynningsområde i 

havet, samt övriga vatten inom fiskevårdsområdet – således inom hela 

fiskevårdsområdet. 

 

8  Som komplement till fisket i älven ska ersättningsfiske skapas i tillgängliga och 

lämpliga sjöar. Dessa vatten är Blanktjärnen, Abborrtjärnen, Skäljetjärnarna, samt 

Blankträsket. 

 

9 Upprustning och underhåll av kojor, toaletter och gapskjul ska ske kontinuerligt. I viss 

mån ska även nya byggas. 

 

10     Stigar och platser efter älven ska röjas kontinuerligt. 

 

11     Rastplatser och tillfartsvägar till älven ska skyltas. 

 

12 Översyn gällande upplåtelser av fiskekort med anledning av trängsel vid vissa 

fiskeplatser längs älven. 

 

13    Vi ska noggrant följa diskussionen om säl och skarvjakten och vilken 

        påverkan dom har på fiskbeståndet. 
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Förslag till budget för  

Byskeälvens fiskevårdsområde, Västerbottensdelen 

Verksamhetsåret 2015 

           

      

Budget 

 
Utfall 

 

Budget 

     
  2015 

 
2015 

 

2016 

           Intäkter 

          

           Nettoomsättning 

    

1400000 

 
1407233 

 

1400000 

Övriga rörelseintäkter 

   

170000 

 
91694 

 

100000 

Övriga verksamhetsintäkter         

 
  

 

  

Summa intäkter kronor 

 

1570000 

 
1498927 

 

1500000 

           

           Rörerlsens kostnader 

        

           Handelsvaror 

    

250000 

 
283505 

 

280000 

Övriga externa kostnader 

   

300000 

 
411519 

 

450000 

Personalkostnader 

    

290000 

 
263648 

 

300000 

Avskrivningar  

    

100000 

 
121937 

 

130000 

                         

 
  

 

  

Summa kostnader kronor 

   

940000 

 
1080609 

 

1160000 

           Rörelseresultat 

    

630000 

 
418318 

 

340000 

           

           Summa resultat från finansiella 

poster 

 

0 

 
0 

 

0 

           Resultat efter finansiella poster 

  

630000 

 
418318 

 

340000 

           Årets resultat 

    

630000 

 
418318 

 

340000 
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Ombyggnad av galleri och fångrapportering 

 

För att kunna lägga in bilder i ett galleri tillsammans med uppgifter om fångst.  

19 200:- (exkl. moms) 

 

Netkontor/OwnCloud 

 

Normalt kostar denna tjänst 99 kronor per användare och månad. 

Vi kan erbjuda ett specialpris på: 995:-/månad 

Inkluderande upptill 20 användare 
 

 

Ruta kryssa överståndare i fångstrapporteringen 

5 600:- (exkl. moms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


