
 

Kallelse till ordinarie fiskestämma 

 

Hej Fiskerättsägare! 

Härmed kallas Ni till ordinarie fiskestämma den 31 mars 2019 kl. 15.00 på 

Broselsgården, Ringvägen 6 i Byske. 

Förslag till stadgeändring ska behandlas vid denna fiskestämma. Stadgeändringarna finns att 

läsa på Own Cloud senast 15 mars. 

OBS! Om någon företräder en fastighet med flera delägare på årsmötet så krävs fullmakt från 

samtliga icke närvarande delägare för giltig rösträtt. 

Mer information angående årsmötet är upplagt på Own Cloud på internet. Där finns 

motionerna och där kommer alla andra årsmöteshandlingar att läggas upp såsom 

dagordning, propositioner, mm   
 

Instruktion för Own Cloud - gå in på hemsidan https://byskealven.netkontor.se  

Användaren för fiskerättsägarna heter Fiskerattsagare och lösenordet är:  

 

Önskar du få tillgång till årsmöteshandlingarna på annat sätt så kontakta styrelsen enligt 

information nedan. 

 

Vi värnar om Byskeälvens fiskevårdsområde och uppmanar alla att delta på årsmötet. 

Kom till stämman och bevaka Din rätt! Din röst behövs! 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen     HJÄLP!  - Vi behöver din mailadress! 

   Bra för dig, föreningens ekonomi och inte minst miljön.

     Byskeälvens FVO 

Box 45 
934 24 Byske 

Telefon: 070-600 86 80 

Mail: info@byskealven.se 

Hemsida: www.byskealven.se 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.byskealven.se/


 

 

 

Information till fiskerättsägare 

 

De 3 senaste åren har föreningen Byskeälvens fiskevårdsområde Västerbottensdelen omstrukturerats.  

Detta innebär att föreningen idag har en organisation där fler personer bidrar till arbetet i föreningen. 

Styrelsen består av representanter från hela föreningens ansvarsområde, från kusten till 

Norrbottensgränsen. Rollerna i styrelsen är uppdelade så att det finns en ordförande, en kassör, en 

sekreterare och styrelsemedlemmar. Suppleanterna deltar aktivt i arbetet i styrelsen. SCA och 

Sveaskog har var sin ordinarie plats i styrelsen samt egna suppleanter. Styrelsemedlemmarna väljs på 

årsstämman och väljs för 2 år i taget. 

Idag finns fyra fokusgrupper, dessa har olika ansvarsområden. Infrastrukturgruppen, 

Förvaltningsgruppen, Tillsynsgruppen och Informationsgruppen. Dessa grupper arbetar för att 

Fiskevårdsområdet skall erbjuda en god miljö för besökande men även skapa en hållbar situation för 

markägare efter älven.  

Föreningen har idag sin helt egna Förvaltning och utvecklingsplan som styrdokument, denna plan 

ligger till grund för det arbete som utförs i fokusgrupperna och i styrelsen. Målet är att förvaltning och 

utvecklingsplanen skall vara ett levande dokument som med jämna mellanrum uppdateras. Arbetet i 

föreningen skall utvärderas utifrån detta styrdokument. Innehållet i planen redovisas inför årsstämman 

och förändringar i planen skall beslutas om av fiskerättsägarna på stämman. 

Styrelsen strävar efter att du som fiskerättsägare skall vara delaktig i arbetet i föreningen. Transparens 

är därför ett ledord. Det är möjligt för dig som fiskerättsägare att aktivt delta i dessa gruppers arbete 

och du kan även anmäla ditt intresse att delta som styrelsemedlem genom att maila till 

Info@byskealven.se. 

Ifall att du inte vill eller har möjlighet att delta i det praktiska arbetet så kan du hålla dig uppdaterad 

genom att fortlöpande läsa de dokument som läggs ut på Own Cloud. Instruktion för Own Cloud -gå in 

på hemsidan https://byskealven.netkontor.se  Användaren för fiskerättsägarna heter Fiskerattsagare 

och lösenordet är:  

Du kan förbereda ditt deltagande i årsstämman genom att läsa igenom motioner och propositioner som 

också läggs ut på Own Cloud i god tid innan stämman. Du kan även ta kontakt med styrelsen och 

ställa frågor via info@byskealven.se. 

Ifall du själv inte kan delta på årsstämman så har du möjlighet att skicka ett ombud genom att nyttja 

din rätt till fullmakt (du behöver då skicka med en skriftlig fullmakt med det ombud som du valt). 
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Skickar du ett ombud så är det viktig att du till denna person talar om hur och i vilka frågor du vill att 

din röst skall användas. Det är även viktigt att du kontaktar ombudet efter mötet för att få en 

återkoppling gällande hur din röst har använts. 

Föreningen jobbar nu med fokus på att skapa en hållbar ekonomisk plan och att arbeta med fiskevård, 

få en överblick över fisketryck, kartlägga vilka behov som finns gällande biotopvård. Ett arbete som 

både kommer att pågå i fokusgrupper och i styrelsen. Det är ett omfattande arbete som kommer att 

kräva både tid och engagemang men är nödvändig för att kunna fatta kloka beslut kring åtgärder längs 

älven. Styrelsen planerar för en studieresa till Norge, alla fiskerättsägare kommer att få en inbjudan. 

Ett omstruktureringsarbete genomförs sällan utan att det finns de som blir missnöjda. Vilket även har 

skett i vår förening. Det finns en enighet när det gäller hur föreningens nya organisation ser ut och det 

finns enighet vad gäller innehållet i Förvaltnings och utvecklingsplanen. Vilket naturligtvis är det som 

är mest viktigt för föreningen. Missnöjet består av frågor som är förhandlingsbara. De som uttrycker 

missnöje är inbjudna till att möta styrelsemedlemmar för dialog eller att gå med i arbetet i någon av 

fokusgrupperna. 

Som följd av missnöjesyttringar har SCA och Sveaskog istället för att föra sin talan via sina ordinarie 

styrelseplatser eller via deltagande i fokusgrupper vänt sig till Länsstyrelsen. De har begärt ett utträde 

ur FVO eller en upplösning av FVO. Ni har tillgång till att läsa utträdesansökan på Own Cloud. 

Styrelsen har yttrat sig genom att tydligt beskriva vilket arbete som idag pågår i föreningen samt hur 

den nya organisationen ser ut. Styrelsens yttrande finns även att läsa på Own Cloud. Det fortlöpande 

arbetet i föreningen har pågått enligt årsstämmans uppdrag och enligt gällande stadgar. Styrelsen har 

strävat efter att utträdesansökningarna ej ska påverka det pågående arbetet i föreningen. 

Åter vill styrelsen påminna om att vad gäller regler och fisketider samt vilka fiskekort som skall säljas, 

så är inget fastlagt om hur detta skall se ut framöver. Det är årsstämman som fastställer reglerna. 

Diskussion pågår för närvarande i förvaltningsgruppen.  

Förhållningssättet är att en demokratisk och transparent organisation som öppnar upp för 

medlemmarna (vi som fiskerättsägare) att delta i arbetet är det bästa sättet att bygga en ansvarsfull 

förening över tid. 

Vid kommande årsstämma kommer viktiga frågor upp via motioner och propositioner. Vissa av dessa 

berör dig som fiskerättsägare/markägare direkt då de avhandlar önskemål om grundläggande 

förändringar i stadgarna för föreningen. Andra berör det fortsatta arbete för en hållbar förvaltning av 

resursen, fiskevård, biotopvård och infrastruktur. 

Vi ser därför att så många som möjligt kommer till årsstämman eller att ni ser till att något ombud 

representerar er åsikt. Era ställningstaganden och ert engagemang är viktiga för föreningens 

fortlevnad. 

Handlingar för årsstämman finns tillgängliga på ownCloud. 

 

Styrelsen för Byskeälvens FVO  

Västerbottensdelen 

 

 


