
 

Kallelse till extra fiskestämma 26 september kl. 19.00  
 
Hej Fiskerättsägare!  
 
Härmed kallas Du till extra fiskestämma den 26 september 2017 kl. 19.00–20.00 på 
Broselsgården, Ringvägen 6 i Byske.  
 
Med anledning av att Länsstyrelsen upphävt beslut som ordinarie stämman antagit om val av 
suppleanter så har styrelsen beslutat att kalla till en extra stämma där sådana utses och därtill 
att förslag till stadgeändring prövas.  
 
Följande ärenden kommer att tas upp (ska anges i kallelsen enligt stadgarna § 11)  
A. Val av suppleanter  
B. Beslut om att göra ett tillägg till § 16 i stadgarna såvitt avser suppleanterna  
 

§ 16 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.  
 
 
Förslag till dagordning  

1. Deltagarna hälsas välkomna av ordföranden.  
2. Val av ordförande för den extra stämman  
3. Val av två justerare att justera protokollet för den extra stämman tillika rösträknare  
4. Val av sekreterare för den extra 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. BESLUT:  
A. Val av personliga suppleanter  
B. Tillägg stadgeförslag angående personliga suppleanter  
9. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt  
10. Mötets avslutande  
 
 
 
 



 
Kontakta gärna valberedningen med förslag till suppleanter! Valberedningen består av:  
Christoffer Norlund (sammankallande), Christer Ryman, Klas Mikaelsson, Anton Långdahl.  
 
Valberedningens förslag kommer att redovisas på vårt intranät senast en vecka före stämman. 
Maila gärna till sekr@byskealven.se om Du inte fått inloggningen till vårt intranät.  
 
HJÄLP!  
Vi behöver din mailadress! Bra för dig, föreningens ekonomi och inte minst miljön.  
 

Byskeälvens FVO  
Box 43  
934 24 Byske  
Telefon: 070-600 86 80  
Mail: info@byskealven.se  
Hemsida: www.byskealven.se 


