Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Protokoll underskrift
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll årsmöte 2021.pdf
Storlek: 132462 byte
Hashvärde SHA256:
75d4015fdb641e3fdbb086d638d9e28959343c17b4a9d7de17e8a0a6140f0d90

 KPK, RAMG, REMB, AB — Powered by TellusTalk

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:
Klas Peder Karlsson
Signerat med BankID 2021-04-05 12:51 Ref: a929aacf-3dfd-4aa9-82bf-900bad3bddab

Ruth Anna Margareta Gustavsson
Signerat med BankID 2021-04-05 12:04 Ref: c49d018f-78ba-41b1-9146-92cba40639d3

Rut Ewa Maria Brännström
Signerat med BankID 2021-04-05 11:08 Ref: 0c788c5a-18e8-4859-bba4-123d54fcd6e3

ANNICA BOMAN
Signerat med BankID 2021-04-05 09:57 Ref: e1f53fbd-2ba5-422c-8202-b4e4f1e08689

Protokoll fört vid årsmöte för
Byskeälvens fiskevårdsområde Västerbottensdelen
Gullringen, Byske
22 mars 2021 klockan 18.00
§1 Mötets öppnande
Fiskevårdsområdets vice ordförande Peder Karlsson hälsade närvarande medlemmar
välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat.
§2 Mötesordförande
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Till mötesordförande valdes Peder Karlsson.
§3 Justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ewa Brännström och Anna Gustavsson att
justera årsmötesprotokollet.
§4 Mötessekreterare
Till årsmötessekreterare valdes Annica Boman.
§5 Närvarande/röstlängd
De närvarande antecknade sig på närvarolistor. Samtliga var fiskerättsägare. Röstlängden
upprättades direkt vid antecknandet av närvarande röstberättigade. Totalt 6 stycken. Mötet
beslutade att godkänna den upprättande förteckningen som röstlängd.
§6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen visades på storskärm och mötet beslutade att anta dagordningen.
§7 Godkännande av kallelsen
Kallelse till årsmötet har skett genom medlemsutskick via post samt mail, på
fiskevårdsområdets hemsida, Own Cloud samt annonsering i tidningen Norran.
Mötet beslutade att godkänna kallelsen.

Peder Karlsson

Annica Boman

Ewa Brännström

Anna Gustavsson

§8 Styrelsens redovisning
Styrelsen redovisar verksamhetsåret, printad årsskrift med verksamhetsberättelse fanns på
plats till alla deltagande. Mötet beslutade att godkänna redovisningen av verksamhetsåret.
§9 Ekonomisk redovisning
Föreningens kassör Ewa Brännström gick genom den ekonomiska redovisningen samt
revisionsberättelsen då revisorerna från E&Y ej kunde närvara på mötet. Revisorerna
tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen
samt revisorernas berättelse.
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§10 Lekmannarevisors rapport
Lekmannarevisorerna Gun-Eva Andersson Långdahl och Roger Öhlund gick igenom sin
revisionsberättelse. Det framkommer att det har funnits en rad brister i styrelsearbetet under
året. Denna granskning samt revisionsberättelsen från årsmötet 2017 skall styrelsen ta upp
som underlag för att säkerställa att framtida styrelsearbete ska ske korrekt.
Lekmannarevisorerna tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutar att godkänna
lekmannarevisorernas redogörelse.
Förslag från årsmötet; att styrelsen upprättar ett ”policydokument”/grundläggande arbetsmall.
§11 Ansvarsfrihet för styrelsen
E&Y samt lekmannarevisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade att ge
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§12 Vinstmedel
Mötet beslutade att årets vinst överföres i ny räkning.
§13 Ersättning
Mötet beslutade att anta förslaget om ersättning till styrelsen, arbetsgrupper, anställda och
revisorer.
§14 Valberedningens redovisning
Valberedningens förslag är att samtliga val förlängs med ett år.

Peder Karlsson
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§15 Val av:
Styrelse
a) Mötet beslutade att Peter Lundström styrelseordförande, förlängs med ett år t.o.m. ordinarie
årsstämma 2022.
b) Mötet beslutar att samtliga åtta styrelsemedlemmar förlängs med ett år.
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Ordinarie ledamöter, valda för 2019-2020, förlängs t.o.m. ordinarie årsstämma 2022:
Ewa Brännström
Magnus Marklund
Sören Vestin
Anna-Maria Rautio, Sveaskog
Ordinarie ledamöter, valda för 2020-2021, förlängs t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:
Mats Boman
Peder Karlsson
Sebastian Karlsson
Gunnar Öström, SCA
c) Mötet beslutar att samtliga åtta styrelsesuppleanter förlängs med ett år.
Suppleanter, valda för 2019-2020, förlängs t.o.m. ordinarie årsstämma 2022:
Annica Boman
(för Sören Vestin)
Bertil Furberg
(för Magnus Marklund)
Lars G Karlsson
(för Ewa Brännström)
Petter Johansson, Sveaskog
(för Anna-Maria Rautio)
Suppleanter, valda för 2020-2021, förlängs t.o.m. ordinarie årsstämma 2023:
Maria Grundström
(för Peder Karlsson)
Mattias Ladås
(för Mats Boman)
Stig Lundgren
(för Sebastian Karlsson)
Anders Sundström, SCA
(för Gunnar Öström)
Gruppledare
d) Mötet beslutar att samtliga gruppledare förlängs med ett år.
Gruppledare fokusgrupper (1 år):
Förvaltningsgruppen
Magnus Marklund
Infrastrukturgruppen
Sören Vestin
Informationsgruppen
Annica Boman
Tillsynsgruppen
Sebastian Karlsson
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Revisorer
e) Mötet beslutar att samtliga valda revisorer förlängs med ett år.
Revisorer (1 år):
Katarina Söderberg E&Y
Nicklas Åström, E&Y
Lekmannarevisorer (1 år):
Gun-Eva Andersson Långdahl (sammankallande)
Roger Öhlund
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f) Mötet beslutar att samtliga valda revisorssuppleanter förlängs med ett år.
Revisorssuppleanter (1 år):
Fredrik Lundgren, E&Y
Micael Engström, E&Y
Valberedning
g) Mötet beslutar att samtliga i valberedningen förlängs med ett år, samt korrigering av
felaktigt namn.
Valberedning:
Anton Långdahl
Christoffer Norlund (sammankallande)
Johan Hansson (felaktigt efternamn i årsstämmans protokoll 2020)
Magnus Wallon
§16 Fiskekortspriser
Mötet beslutar att anta fiskeplanen. Säsongskortet tas bort från iFiske eftersom det har ersatts
av årskortet. I övrigt samma kort, priser och regler som föregående år.
§17 Budget
Mötet beslutar att anta det av styrelsen framlagda förslag till budget och ekonomisk plan för
2021.
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§18 Mötesprotokoll
Mötet beslutar att stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens Own Cloud samt på
hemsidan.
§19 Avslutning
Mötesordförande Peder Karlsson tackade för kvällen och avslutade mötet.
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Övriga frågor
Det är många fiskerättsägare som reagerar på att det fortfarande förekommer en hel del falska
rykten som skadar föreningens anseende samt ekonomi, bland annat ryktas det om
förskingring. Föreningen är granskad från topp till tå sedan 2016 och finns inga anmärkningar
kring ekonomin vid revision. Vid redovisning så syns det klart och tydligt vad pengarna har
använts till. En uppmaning från fiskerättsägare är att alla måste hjälpas åt att motarbeta den
desinformation och de felaktiga rykten som sprids både på nätet och på plats. Mötesdeltagarna
anser att detta är en viktig punkt för styrelsen att hantera.

Vid protokollet

Mötessekreterare Annica Boman

Mötesordförande Peder Karlsson

Justerare

Ewa Brännström

Anna Gustavsson
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Annica Boman

Ewa Brännström

Anna Gustavsson

