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Protokoll stämman 21 mars 2020 kl 13.00  
 
 
§1.  Mötet öppnas av styrelsens ordförande Mikael Stenman. 
 
§2.  Till ordförande för stämman väljs Ann-Christin Westerlund. 
 
§3.  Till justerare tillika rösträknare väljs Mikael Berg och Christoffer Norlund. 
 
§4.  Till sekreterare för stämman väljs Gun-Eva Andersson Långdahl. 
 
§5.   Närvarande på mötet med rösträtt är 48 personer, ytterligare 3 personer är med. 

Inräknat ombud så är det totalt 131 röster närvarande. Röstlängden består av 
131 röster.   
 

§6.  Vid fastställande av dagordning framkommer att förändringar genomförts med 
anledning av Covid – 19 pandemi. Punkt 18 i dagordningen stryks helt, under 
punkt 19 behandlat endast 19 A och 19 D, resterande under punkt 19 utgår.  

 Dagordningen med förändringar godkändes av stämman. 
 
§7.  Kallelsen har skett via hemsida, utskick som brev och e-post, kallelsen har varit 

inlagd på OwnCloud för fiskerättsägare. Dessutom har annons funnits 
tidningarna Norra Västerbotten samt Piteå-Tidningen.  
Stämman bifaller att kallelsen skett stadgeenligt. 

 
§8.  Ordförande Mikael Stenman presenterar styrelsens redovisning av 

verksamhetsåret (årsskrift och verksamhetsberättelse). Denna har funnits 
tillgänglig för medlemmarna på OwnCloud. På årsstämman presenteras den i 
tryckt version. 

   Styrelsens redovisning godkändes. 
 
§9.   Kassören Ewa Brännström presenterar den ekonomiska redovisningen och även 

revisorernas berättelse. Ekonomisk redovisning samt revisors berättelse läggs 
till handlingarna. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet gällande 
ekonomisk redovisning och förvaltning. 
Stämman godkänner redovisningen. 

 
 
 



§10.   Roger Öhlund redovisar lekmannarevisors rapport. Rapporten har ej funnits 
tillgänglig för medlemmarna före mötet. Lekmannarevisor har inget att anföra 
gällande ekonomisk redovisning och förvaltning. Ställer sig däremot frågande 
till styrelsens rätt att förhindra personer att köpa fiskekort. Som skäl angav 
styrelsen att personerna som administratörer i en Facebook grupp tillåtit 
personer uttrycka sig hotfullt mot styrelsens medlemmar. Roger Ö anser att 
styrelsen överskridit sina befogenheter gällande att förhindra administratörerna 
att köpa fiskekort. 
Två av administratörerna framförde att de har arbetat för att hålla god ton och 
skyndsamt plockat bort felaktigheter samt även stängt av personer från gruppen.  
Lekmannarevisor tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet. 
Lekmannarevisors rapport läggs till handlingarna. 

 
§11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Inga frågor gällande ekonomi. 

Ifrågasättande av styrelsens agerande när man förhindrar köp av fiskekort för 
administratörer av en Facebook sida som ej reglerat hotfulla uttalanden mot 
styrelsen från gruppmedlem. 
Frågan om att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
Rösträkning: Ja 61 Nej 44.  
Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet. 
Reservation mot beslutet, eftersom administratörerna framförde att de 
har arbetat för att hålla god ton och skyndsamt plockat bort felaktigheter samt 
även stängt av personer från gruppen. 
Mikael Bergh 

 
§12.  Kassören redovisar styrelsens förslag till beslut om hur eventuella vinstmedel 

ska disponeras. Ingen vinst finns att disponera. Resultatet överförs till 
kommande räkning. 
Stämman bifaller styrelsens förslag. 

 
§13.  Proposition gällande ersättning redovisas av Ewa Brännström, samma summor 

kvarstår från föregående år. 
Bifalles av stämman med acklamation. 

 
§14.  Valberedningens redogörelse för sitt arbete. 
 Valberedningens arbete godkändes. 
 
§15. Val av  

A/ Styrelseordförande valberedningens förslag Peter Lundström motförslag från 
deltagare i stämman Joakim Wallström - 1 år 
Sluten omröstning. 60 röster på Joakim W och 60 röster på Peter L, lotten avgör. 
Till ordförande väljs Peter Lundström 
 

 B/ Styrelsemedlemmar - 4 stycken för 2 år  
 Valberedningens förslag: 
 Sebastian Karlsson  
 Mikael Drugge  
 Mikael Stenman 
 Motförslag läggs fram på mötet: 
 Till Mikael Drugge – förslag Mats Boman 



Till Mikael Stenman – förslag Peder Karlsson  
Sluten omröstning: Stämmans medlemmar väljer i sluten omröstning 3 namn. 
Varje persons röster räknas separat. 
Sebastian Karlsson erhåller 121 röster 
Mikael Drugge erhåller 56 röster  
Mikael Stenman erhåller 58 röster 
Peder Karlsson erhåller 63 röster 
Mats Boman erhåller 65 röster 
 
Till styrelsemedlemmar väljs därmed som ordinarie medlemmar  
Sebastian Karlsson 
Peder Karlsson  
Mats Boman 
 
För SCA väls Gunnar Öström 
Fyllnadsval ordinarie representant för Sveaskog 1 år Anna-Maria Rautio 
(Redan valda vid årsstämman 2019, till ordinarie styrelsemedlemmar för 2 
år Ewa Brännström, Magnus Marklund, Sören Vestin) 
 
C/ Styrelsesuppleanter - 4 stycken för 2 år  
Valberedningens förslag: 
Rene Boman för Sebastian Karlsson  
Ulf Norlund för Mats Boman  
Maria Grundström för Peder Karlsson   
Motförslag lämnas för Sebastian K till Stig Lundgren 
Motförslag lämnas för Mats Boman till Mattias Ladås 
Motförslag lämnas för Peder Karlsson till Bernt Johansson  
Sluten omröstning:  
Till suppleanter väljs 
För Sebastian Karlsson väljs Stig Lundgren 62 röster 
För Peder Karlsson väljs Maria Grundström 62 röster 
För Mats Boman väljs Mattias Ladås 58 röster 

 
Anders Sundström väljs som suppleant för Gunnar Öström SCA. 
För Sveaskog väljs Petter Johansson 1 år som suppleant för Anna-Maria 
Rautio. 
Fyllnadsval för Anders Davidsson ett år som personlig suppleant för  
Sören Vestin  
Till suppleant väljer stämman Annica Boman 
(Redan valda på stämman 2019, för 2 år Bertil Furberg för Magnus 
Marklund, Lars G Karlsson för Ewa Brännström) 

 
D/ Gruppledare för fokusgrupperna 1 år 
Förvaltningsgruppen: Magnus Marklund redan vald och kvarstår 
Infrastrukturgruppen: Sören Vestin redan vald och kvarstår 
Tillsynsgruppen: Till ansvarig väljs Sebastian Karlsson 
Informationsgruppen: Annica Boman redan vald och kvarstår 
 
 
 



E/ Revisor minst en och högst tre, minst en auktoriserad övriga kan vara  
lekmannarevisorer – alla för en tid av 1 år 
Till ordinarie revisorer väljs  
Katarina Söderberg  
Niklas Åström  
  
Till lekmannarevisorer väljs Gun-Eva Andersson Långdahl och Roger 
Öhlund. 
Sammankallande: Gun-Eva Andersson Långdahl 
 
F/ Revisorssuppleant minst en 1 år från Revisorsfirman E&Y väls: 
Fredrik Lundgren och Mikael Engström. 

  
G/ Valberedning väljs varav en sammankallande för 1 år 
Till valberedning väljs Magnus Wallon, Johan Karlsson, Christoffer 
Norlund, Anton Långdahl. 

 Sammankallande Christoffer Norlund. 
 
§16.  Information från styrelsen redovisas av Maria Grundström gällande kommande 

verksamhetsårs revidering av förvaltning- och utvecklingsplanen. 
 
§17.  Information om aktivering av gästkort/representationskort från styrelsen 

Ewa Brännström. 
Det är viktigt att den som lånar ut sitt gästkort/representationskort lämnar 
uppgifter till föreningen gällande vem som använder gästkortet och under vilken 
period. Detta görs via sms: 070–6008680 eller e-post: info@byskealven.se till 
föreningen. Funktion för aktivering kommer finnas inom kort även på iFiske. 

 
§18.  Motioner och Propositioner 

Samtliga punkter utgår motioner och propositionen dragits tillbaka. 
A/ Motion Fullmakter  
B/ Motion Röstning andelstal - SCA 
C/ Motion Röstning andelstal - Sveaskog 
D/ Motion Förslag Sveaskogs medlemskap 
E/ Proposition redovisning/återbetalning 

 
§19.  Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande 

verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse 
A/ Proposition Harrfisketider presenteras av Gunnar Öström. Stämman bifaller 
utökad fredningstid för harr.   
B/ Proposition Lax före 19 juni – dragits tillbaka. 
C/ Proposition Ordningsregler – dragits tillbaka. 
D/ Proposition Årskort presenteras av Magnus Marklund. Förslag på mötet att 
detta kort skall gälla från 1/1. Motförslag lämnas att styrelsens förslag får ligga. 
Styrelsen ställer sig positiv till att ändra datum till 1/1. Stämman beslutar att 
årskortet återinförs med omedelbar verkan och ska gälla från den 1/1, de 
gäller även för fiske i de inplanterade sjöarna. 
(E/ se § 18) 
F/ Proposition Prisjustering – dragits tillbaka 
G/Proposition avstängning – dragits tillbaka 



 
§20.  Styrelsens förslag till budget och ekonomisk plan presenteras av kassör Ewa B.  

Ytterligare förslag läggs fram om minskad budget, samt uppdrag till styrelsen att 
förhandla med Sveaskog. Efter debatt drar förslagsställaren tillbaka sitt förslag. 
Sammanfattningsvis blir det tydligt att man är enig om att det är stämman som 
fortsättningsvis ska fatta beslut. Styrelsen har ej mandat att själva förhandla, de 
kan endast lägga fram förslag till stämman för beslut.   
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, som presenterats av kassör Ewa 
Brännström. 

  
§21.  Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Beslut med 

acklamation, protokollet läggs ut på OwnCloud och hemsidan inom 3 
veckor. 

 
§22.  Mötet avslutandes av årsstämmans ordförande Ann-Christin Westerlund. 

Hon sammanfattar sina tre år som ordförande vid föreningens årsstämmor med 
att tacka för förtroendet, att det har var intressanta möten och att alla verkar i 
grunden vilja arbeta i samma riktning.  
Avgående ordförande tackar avgående styrelsemedlemmar.  
Mötet avslutas 16.50. 

 
Övriga frågor efter mötets avslutande. Inga frågor tas upp. 
 
 
Ann-Christin Westerlund Ordförande 
 
 
Gun-Eva Andersson Långdahl Sekreterare 
 
 
Mikael Berg och Christoffer Norlund Justerare 
 
 
Signering sker digitalt 





 
 
  
Protokoll stämman 21 mars 2020 kl 13.00  
 
 
§1.  Mötet öppnas av styrelsens ordförande Mikael Stenman. 
 
§2.  Till ordförande för stämman väljs Ann-Christin Westerlund. 
 
§3.  Till justerare tillika rösträknare väljs Mikael Berg och Christoffer Norlund. 
 
§4.  Till sekreterare för stämman väljs Gun-Eva Andersson Långdahl. 
 
§5.   Närvarande på mötet med rösträtt är 48 personer, ytterligare 3 personer är med. 


Inräknat ombud så är det totalt 131 röster närvarande. Röstlängden består av 
131 röster.   
 


§6.  Vid fastställande av dagordning framkommer att förändringar genomförts med 
anledning av Covid – 19 pandemi. Punkt 18 i dagordningen stryks helt, under 
punkt 19 behandlat endast 19 A och 19 D, resterande under punkt 19 utgår.  


 Dagordningen med förändringar godkändes av stämman. 
 
§7.  Kallelsen har skett via hemsida, utskick som brev och e-post, kallelsen har varit 


inlagd på OwnCloud för fiskerättsägare. Dessutom har annons funnits 
tidningarna Norra Västerbotten samt Piteå-Tidningen.  
Stämman bifaller att kallelsen skett stadgeenligt. 


 
§8.  Ordförande Mikael Stenman presenterar styrelsens redovisning av 


verksamhetsåret (årsskrift och verksamhetsberättelse). Denna har funnits 
tillgänglig för medlemmarna på OwnCloud. På årsstämman presenteras den i 
tryckt version. 


   Styrelsens redovisning godkändes. 
 
§9.   Kassören Ewa Brännström presenterar den ekonomiska redovisningen och även 


revisorernas berättelse. Ekonomisk redovisning samt revisors berättelse läggs 
till handlingarna. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet gällande 
ekonomisk redovisning och förvaltning. 
Stämman godkänner redovisningen. 


 
 
 







§10.   Roger Öhlund redovisar lekmannarevisors rapport. Rapporten har ej funnits 
tillgänglig för medlemmarna före mötet. Lekmannarevisor har inget att anföra 
gällande ekonomisk redovisning och förvaltning. Ställer sig däremot frågande 
till styrelsens rätt att förhindra personer att köpa fiskekort. Som skäl angav 
styrelsen att personerna som administratörer i en Facebook grupp tillåtit 
personer uttrycka sig hotfullt mot styrelsens medlemmar. Roger Ö anser att 
styrelsen överskridit sina befogenheter gällande att förhindra administratörerna 
att köpa fiskekort. 
Två av administratörerna framförde att de har arbetat för att hålla god ton och 
skyndsamt plockat bort felaktigheter samt även stängt av personer från gruppen.  
Lekmannarevisor tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet. 
Lekmannarevisors rapport läggs till handlingarna. 


 
§11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Inga frågor gällande ekonomi. 


Ifrågasättande av styrelsens agerande när man förhindrar köp av fiskekort för 
administratörer av en Facebook sida som ej reglerat hotfulla uttalanden mot 
styrelsen från gruppmedlem. 
Frågan om att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
Rösträkning: Ja 61 Nej 44.  
Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet. 
Reservation mot beslutet, eftersom administratörerna framförde att de 
har arbetat för att hålla god ton och skyndsamt plockat bort felaktigheter samt 
även stängt av personer från gruppen. 
Mikael Bergh 


 
§12.  Kassören redovisar styrelsens förslag till beslut om hur eventuella vinstmedel 


ska disponeras. Ingen vinst finns att disponera. Resultatet överförs till 
kommande räkning. 
Stämman bifaller styrelsens förslag. 


 
§13.  Proposition gällande ersättning redovisas av Ewa Brännström, samma summor 


kvarstår från föregående år. 
Bifalles av stämman med acklamation. 


 
§14.  Valberedningens redogörelse för sitt arbete. 
 Valberedningens arbete godkändes. 
 
§15. Val av  


A/ Styrelseordförande valberedningens förslag Peter Lundström motförslag från 
deltagare i stämman Joakim Wallström - 1 år 
Sluten omröstning. 60 röster på Joakim W och 60 röster på Peter L, lotten avgör. 
Till ordförande väljs Peter Lundström 
 


 B/ Styrelsemedlemmar - 4 stycken för 2 år  
 Valberedningens förslag: 
 Sebastian Karlsson  
 Mikael Drugge  
 Mikael Stenman 
 Motförslag läggs fram på mötet: 
 Till Mikael Drugge – förslag Mats Boman 







Till Mikael Stenman – förslag Peder Karlsson  
Sluten omröstning: Stämmans medlemmar väljer i sluten omröstning 3 namn. 
Varje persons röster räknas separat. 
Sebastian Karlsson erhåller 121 röster 
Mikael Drugge erhåller 56 röster  
Mikael Stenman erhåller 58 röster 
Peder Karlsson erhåller 63 röster 
Mats Boman erhåller 65 röster 
 
Till styrelsemedlemmar väljs därmed som ordinarie medlemmar  
Sebastian Karlsson 
Peder Karlsson  
Mats Boman 
 
För SCA väls Gunnar Öström 
Fyllnadsval ordinarie representant för Sveaskog 1 år Anna-Maria Rautio 
(Redan valda vid årsstämman 2019, till ordinarie styrelsemedlemmar för 2 
år Ewa Brännström, Magnus Marklund, Sören Vestin) 
 
C/ Styrelsesuppleanter - 4 stycken för 2 år  
Valberedningens förslag: 
Rene Boman för Sebastian Karlsson  
Ulf Norlund för Mats Boman  
Maria Grundström för Peder Karlsson   
Motförslag lämnas för Sebastian K till Stig Lundgren 
Motförslag lämnas för Mats Boman till Mattias Ladås 
Motförslag lämnas för Peder Karlsson till Bernt Johansson  
Sluten omröstning:  
Till suppleanter väljs 
För Sebastian Karlsson väljs Stig Lundgren 62 röster 
För Peder Karlsson väljs Maria Grundström 62 röster 
För Mats Boman väljs Mattias Ladås 58 röster 


 
Anders Sundström väljs som suppleant för Gunnar Öström SCA. 
För Sveaskog väljs Petter Johansson 1 år som suppleant för Anna-Maria 
Rautio. 
Fyllnadsval för Anders Davidsson ett år som personlig suppleant för  
Sören Vestin  
Till suppleant väljer stämman Annica Boman 
(Redan valda på stämman 2019, för 2 år Bertil Furberg för Magnus 
Marklund, Lars G Karlsson för Ewa Brännström) 


 
D/ Gruppledare för fokusgrupperna 1 år 
Förvaltningsgruppen: Magnus Marklund redan vald och kvarstår 
Infrastrukturgruppen: Sören Vestin redan vald och kvarstår 
Tillsynsgruppen: Till ansvarig väljs Sebastian Karlsson 
Informationsgruppen: Annica Boman redan vald och kvarstår 
 
 
 







E/ Revisor minst en och högst tre, minst en auktoriserad övriga kan vara  
lekmannarevisorer – alla för en tid av 1 år 
Till ordinarie revisorer väljs  
Katarina Söderberg  
Niklas Åström  
  
Till lekmannarevisorer väljs Gun-Eva Andersson Långdahl och Roger 
Öhlund. 
Sammankallande: Gun-Eva Andersson Långdahl 
 
F/ Revisorssuppleant minst en 1 år från Revisorsfirman E&Y väls: 
Fredrik Lundgren och Mikael Engström. 


  
G/ Valberedning väljs varav en sammankallande för 1 år 
Till valberedning väljs Magnus Wallon, Johan Karlsson, Christoffer 
Norlund, Anton Långdahl. 


 Sammankallande Christoffer Norlund. 
 
§16.  Information från styrelsen redovisas av Maria Grundström gällande kommande 


verksamhetsårs revidering av förvaltning- och utvecklingsplanen. 
 
§17.  Information om aktivering av gästkort/representationskort från styrelsen 


Ewa Brännström. 
Det är viktigt att den som lånar ut sitt gästkort/representationskort lämnar 
uppgifter till föreningen gällande vem som använder gästkortet och under vilken 
period. Detta görs via sms: 070–6008680 eller e-post: info@byskealven.se till 
föreningen. Funktion för aktivering kommer finnas inom kort även på iFiske. 


 
§18.  Motioner och Propositioner 


Samtliga punkter utgår motioner och propositionen dragits tillbaka. 
A/ Motion Fullmakter  
B/ Motion Röstning andelstal - SCA 
C/ Motion Röstning andelstal - Sveaskog 
D/ Motion Förslag Sveaskogs medlemskap 
E/ Proposition redovisning/återbetalning 


 
§19.  Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande 


verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse 
A/ Proposition Harrfisketider presenteras av Gunnar Öström. Stämman bifaller 
utökad fredningstid för harr.   
B/ Proposition Lax före 19 juni – dragits tillbaka. 
C/ Proposition Ordningsregler – dragits tillbaka. 
D/ Proposition Årskort presenteras av Magnus Marklund. Förslag på mötet att 
detta kort skall gälla från 1/1. Motförslag lämnas att styrelsens förslag får ligga. 
Styrelsen ställer sig positiv till att ändra datum till 1/1. Stämman beslutar att 
årskortet återinförs med omedelbar verkan och ska gälla från den 1/1, de 
gäller även för fiske i de inplanterade sjöarna. 
(E/ se § 18) 
F/ Proposition Prisjustering – dragits tillbaka 
G/Proposition avstängning – dragits tillbaka 







 
§20.  Styrelsens förslag till budget och ekonomisk plan presenteras av kassör Ewa B.  


Ytterligare förslag läggs fram om minskad budget, samt uppdrag till styrelsen att 
förhandla med Sveaskog. Efter debatt drar förslagsställaren tillbaka sitt förslag. 
Sammanfattningsvis blir det tydligt att man är enig om att det är stämman som 
fortsättningsvis ska fatta beslut. Styrelsen har ej mandat att själva förhandla, de 
kan endast lägga fram förslag till stämman för beslut.   
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, som presenterats av kassör Ewa 
Brännström. 


  
§21.  Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Beslut med 


acklamation, protokollet läggs ut på OwnCloud och hemsidan inom 3 
veckor. 


 
§22.  Mötet avslutandes av årsstämmans ordförande Ann-Christin Westerlund. 


Hon sammanfattar sina tre år som ordförande vid föreningens årsstämmor med 
att tacka för förtroendet, att det har var intressanta möten och att alla verkar i 
grunden vilja arbeta i samma riktning.  
Avgående ordförande tackar avgående styrelsemedlemmar.  
Mötet avslutas 16.50. 


 
Övriga frågor efter mötets avslutande. Inga frågor tas upp. 
 
 
Ann-Christin Westerlund Ordförande 
 
 
Gun-Eva Andersson Långdahl Sekreterare 
 
 
Mikael Berg och Christoffer Norlund Justerare 
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