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Ann-Christin Westerlund  Annica Boman                    Viktor Långdahl  Jan Ekenstedt 

Protokoll fört vid årsmöte för 

Byskeälvens fiskevårdsområde Västerbottensdelen 

Broselsgården, Byske 

20 mars 2022 klockan 14.00 

 

§1 Mötets öppnande  

Fiskevårdsområdets vice ordförande Peder Karlsson hälsade närvarande medlemmar 
välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat. 

§2 Mötesordförande  

Till mötesordförande valdes Ann-Christin Westerlund. 

§3 Justeringsmän och rösträknare  

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Viktor Långdahl och Jan Ekenstedt att justera 
årsmötesprotokollet. 

§4 Mötessekreterare  

Till årsmötessekreterare valdes Annica Boman. 

§5 Närvarande/röstlängd  

De närvarande antecknade sig på närvarolistor. Röstlängden upprättades direkt vid 
antecknandet av närvarande röstberättigade. Totalt 110 röster varav 48 stycken närvarande. 
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. 
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§8 Styrelsens redovisning  

Styrelsen redovisar verksamhetsåret, printad årsskrift med verksamhetsberättelse fanns på 
plats till 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 närvarade på mötet. Revisorerna tillstyrker 
styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen samt 
revisorernas berättelse. 

§10 Lekmannarevisors rapport 

Lekmannarevisor Roger Öhlund gick igenom sin revisionsberättelse. Lekmannarevisorn 
tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutar att godkänna lekmannarevisorernas 
redogörelse. 

§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 enligt styrelsens förslag. 

§13 Ersättning  

Mötet beslutar att anta propositionen Ersättningar för 2022. Styrelsen får i uppdrag att ta med 
de två sista punkterna som ett stadgeändringsförslag till nästa årsstämma. 

§14 Valberedningens redovisning  

Christoffer Norlund gick igenom valberedningens arbete under året. Kritik på 
valberedningens samarbete har framkommit. 
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§15 Val av: 

Styrelse 

a) Mötet beslutade att Peder Karlsson blir styrelseordförande.  

b) Mötet beslutar anta följande ordinarie ledamöter:  
 
 (1) Ewa Brännström, 2 år 
 (2) Mattias Ladås, 2 år   

(3) Sören Vestin, 2 år   
(4) Mikael Stenman, 1 år (fyllnadsval) 

 (5) Sebastian Karlsson, 1 år 
 (6) Mats Boman, 1 år 
 
Stängd röstning 
Mattias Ladås 100  
Sören Vestin 74 
Mikael Stenman 60 
Roger 43 
Winterkvist 35 
 
Redan valda 2020, förlängdes 2021 att sitta till 2023: Peder Karlsson, Mats Boman och 
Sebastian Karlsson.  
 
Då Peder Karlsson utsetts till ordförande ska fyllnadsval ledamot, 1 år, göras eftersom Peder 
redan sitter som ordinarie ledamot i styrelsen. 

 

c) Mötet beslutar att anta följande suppleanter:  
 
 (1) Bertil Furberg, 2 år   (för Ewa Brännström) 
 (2) Andreas Lundmark, 2 år (för Mattias Ladås) 
 (3) Magnus Marklund, 2 år  (för Sören Vestin) 
 (4) Maria Grundström, 1 år (för Mikael Stenman) 
 (5) Jan Lindberg, 1 år  (för Sebastian Karlsson) 
 (6) Roger Öhlund, 1 år  (för Mats Boman) 
  
 
Redan valda till 2023: Maria Grundström, Mattias Ladås och Stig Lundgren. 

På mötet meddelas via ombud att Stig Lundgren lämnar sin plats i styrelsen.  
Fyllnadsval sker även för suppleanterna.  
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d) Sveaskogs Styrelsemedlem och suppleant 2 år: 

 Ledamot, Martin Lusth, 2 år 
 Suppleant, Matts Olofsson, 2 år 

e) SCAs Styrelsemedlem och suppleant 1 år: 

 Ledamot, Lars Stenberg (fyllnadsval,) 1 år 
 Suppleant, Sabine Pfeffer (fyllnadsval), 1 år 

 

Gruppsamordnare 

f) Mötet beslutar att anta följande gruppsamordnare fokusgrupper (1 år): 

 Informationsgruppen  Ewa Brännström 
 Infrastrukturgruppen  Maria Grundström och Sören Vestin 
 Tillsynsgruppen  Sebastian Karlsson 
 Förvaltningsgruppen  Mattias Ladås och Magnus Marklund  

 

Revisorer 

g) Mötet beslutar att anta följande revisorer: 

 Katarina Söderberg, E&Y, 1 år 
 Nicklas Åström, E&Y. 1 år 
 
h) Mötet beslutar att anta följande revisorssuppleanter: 
 
 Fredrik Lundgren, E&Y, 1 år 
 Micael Engström, E&Y, 1 år 
 
i) Mötet beslutar att anta följande lekmannarevisor: 
 
 Gun-Eva Andersson Långdahl (Södra Byske By), 1 år 
 Rene Boman (Katrineberg), 1 år 
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Valberedning 

j) Mötet beslutar att anta följande till valberedningen: (4 st. varav 1 sammankallande)  

   
 Christoffer Norlund (sammankallande) 
 Anton Långdahl  
 Magnus Wallon  
 Johan Hansson 
 

Valberedningen får i uppdrag att ta varandras kontakt direkt efter årsmötet för att säkerställa 
möjligheterna till kommunikation. 

 

 

§16 Motioner och propositioner 

Fiskets vård och bedrivande 

a) Mötet beslutar att anta proposition Ordningsregler med ändringen att ta bort ordet 
lojal. 
 

b) Mötet beslutar att anta motion Angående stämmobeslut gällande infrastruktur. 
 

c) Mötet beslutar att anta proposition Uppdatering Förvaltningsplan V25-V26 avseende 
Information. 
 

d) Mötet beslutar att anta proposition Uppdatering Förvaltningsplan V27-V31 avseende 
Infrastruktur. 
 

e) Mötet beslutar att anta motion Uppdatering Förvaltningsplan s39-42 FVO 
organisation. 
 

f) Mötet beslutar att anta proposition Avyttring av fiskräknare ”Simsonar”. 
 

Stadgar och allmänt 

g) Mötet beslutar att anta proposition Juridisk utredning om Sveaskogs försäljningsrätt av 
fiskekort. Sveaskog har tillfälligt pausat sin försäljning, i väntan på nya beslut. 
 

h) Mötet beslutar att avslå punkt 1 och 2 i motionen Regler för Sveaskogs medlemskap 
mm (Mikael S). Mötet beslutar att anta styrelsens förslag på punkt 3 och 4. 
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i) Motionären drar tillbaka sin motion, Nytt fullmaktsförfarande. (Roger Ö och Anna G) 

Styrelsen får i uppdrag att undersöka om alternativa lösningar för röstning kan ske. 
Tidsplan: till nästa årsmöte. 
 

j) Mötet beslutar att anta proposition Representationspolicy. 
 

k) Mötet beslutar att anta proposition Hantering av gratis fiskekort, ersättning. 
 

l) Mötet beslutar att anta proposition Ersättning och kravbild tillsynare. 
 

m) Mötet beslutar att anta proposition Hantering av fiskerättsbevis, årsfiskekort samt 
gästkort. 

 
n) Mötet beslutar att anta proposition Hantering av gästkort. 

 
o) Mötet beslutar att avslå motion Medlemskap i Östersjölaxälvar i samverkan.  

(Roger Ö och Anna G) 
 
Votering: 
För 39 
Mot 64 

 

Fiskets regler och upplåtelse 

p) Mötet beslutar att avslå motion Lika fiskeregler för alla. (Patrik N) 
 

q) Mötet beslutar att anta proposition Fiskekortspriser 2022. 
 

r) Mötet beslutar att anta proposition Tillfällig möjlighet till justering av fiskekortspriser 
under 2022. 

 
s) Mötet beslutar att anta proposition Säljstopp fiskekort varje höst. 

 
 

§17 Budget  

Mötet beslutar att anta det av styrelsen framlagda förslag till budget och ekonomisk plan för 
2022. 

§18 Mötesprotokoll  

Mötet beslutar att stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens Own Cloud samt på 
hemsidan. 
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§19 Mötet avslutas 

Mötesordförande Ann-Christin Westerlund tackade för kvällen och avslutade mötet. 

 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor fanns. 

 

Vid protokollet 

 

Mötesordförande Ann-Christin Westerlund 

 

Mötessekreterare Annica Boman 

 

Justerare  

 

Viktor Långdahl 

 

Jan Ekenstedt 
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Ann-Christin Westerlund  Annica Boman                    Viktor Långdahl  Jan Ekenstedt 


Protokoll fört vid årsmöte för 


Byskeälvens fiskevårdsområde Västerbottensdelen 


Broselsgården, Byske 


20 mars 2022 klockan 14.00 


 


§1 Mötets öppnande  


Fiskevårdsområdets vice ordförande Peder Karlsson hälsade närvarande medlemmar 
välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat. 


§2 Mötesordförande  


Till mötesordförande valdes Ann-Christin Westerlund. 


§3 Justeringsmän och rösträknare  


Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Viktor Långdahl och Jan Ekenstedt att justera 
årsmötesprotokollet. 


§4 Mötessekreterare  


Till årsmötessekreterare valdes Annica Boman. 


§5 Närvarande/röstlängd  


De närvarande antecknade sig på närvarolistor. Röstlängden upprättades direkt vid 
antecknandet av närvarande röstberättigade. Totalt 110 röster varav 48 stycken närvarande. 
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. 
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§8 Styrelsens redovisning  


Styrelsen redovisar verksamhetsåret, printad årsskrift med verksamhetsberättelse fanns på 
plats till 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 närvarade på mötet. Revisorerna tillstyrker 
styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen samt 
revisorernas berättelse. 


§10 Lekmannarevisors rapport 


Lekmannarevisor Roger Öhlund gick igenom sin revisionsberättelse. Lekmannarevisorn 
tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutar att godkänna lekmannarevisorernas 
redogörelse. 


§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 enligt styrelsens förslag. 


§13 Ersättning  


Mötet beslutar att anta propositionen Ersättningar för 2022. Styrelsen får i uppdrag att ta med 
de två sista punkterna som ett stadgeändringsförslag till nästa årsstämma. 


§14 Valberedningens redovisning  


Christoffer Norlund gick igenom valberedningens arbete under året. Kritik på 
valberedningens samarbete har framkommit. 
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§15 Val av: 


Styrelse 


a) Mötet beslutade att Peder Karlsson blir styrelseordförande.  


b) Mötet beslutar anta följande ordinarie ledamöter:  
 
 (1) Ewa Brännström, 2 år 
 (2) Mattias Ladås, 2 år   


(3) Sören Vestin, 2 år   
(4) Mikael Stenman, 1 år (fyllnadsval) 


 (5) Sebastian Karlsson, 1 år 
 (6) Mats Boman, 1 år 
 
Stängd röstning 
Mattias Ladås 100  
Sören Vestin 74 
Mikael Stenman 60 
Roger 43 
Winterkvist 35 
 
Redan valda 2020, förlängdes 2021 att sitta till 2023: Peder Karlsson, Mats Boman och 
Sebastian Karlsson.  
 
Då Peder Karlsson utsetts till ordförande ska fyllnadsval ledamot, 1 år, göras eftersom Peder 
redan sitter som ordinarie ledamot i styrelsen. 


 


c) Mötet beslutar att anta följande suppleanter:  
 
 (1) Bertil Furberg, 2 år   (för Ewa Brännström) 
 (2) Andreas Lundmark, 2 år (för Mattias Ladås) 
 (3) Magnus Marklund, 2 år  (för Sören Vestin) 
 (4) Maria Grundström, 1 år (för Mikael Stenman) 
 (5) Jan Lindberg, 1 år  (för Sebastian Karlsson) 
 (6) Roger Öhlund, 1 år  (för Mats Boman) 
  
 
Redan valda till 2023: Maria Grundström, Mattias Ladås och Stig Lundgren. 


På mötet meddelas via ombud att Stig Lundgren lämnar sin plats i styrelsen.  
Fyllnadsval sker även för suppleanterna.  
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d) Sveaskogs Styrelsemedlem och suppleant 2 år: 


 Ledamot, Martin Lusth, 2 år 
 Suppleant, Matts Olofsson, 2 år 


e) SCAs Styrelsemedlem och suppleant 1 år: 


 Ledamot, Lars Stenberg (fyllnadsval,) 1 år 
 Suppleant, Sabine Pfeffer (fyllnadsval), 1 år 


 


Gruppsamordnare 


f) Mötet beslutar att anta följande gruppsamordnare fokusgrupper (1 år): 


 Informationsgruppen  Ewa Brännström 
 Infrastrukturgruppen  Maria Grundström och Sören Vestin 
 Tillsynsgruppen  Sebastian Karlsson 
 Förvaltningsgruppen  Mattias Ladås och Magnus Marklund  


 


Revisorer 


g) Mötet beslutar att anta följande revisorer: 


 Katarina Söderberg, E&Y, 1 år 
 Nicklas Åström, E&Y. 1 år 
 
h) Mötet beslutar att anta följande revisorssuppleanter: 
 
 Fredrik Lundgren, E&Y, 1 år 
 Micael Engström, E&Y, 1 år 
 
i) Mötet beslutar att anta följande lekmannarevisor: 
 
 Gun-Eva Andersson Långdahl (Södra Byske By), 1 år 
 Rene Boman (Katrineberg), 1 år 
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Valberedning 


j) Mötet beslutar att anta följande till valberedningen: (4 st. varav 1 sammankallande)  


   
 Christoffer Norlund (sammankallande) 
 Anton Långdahl  
 Magnus Wallon  
 Johan Hansson 
 


Valberedningen får i uppdrag att ta varandras kontakt direkt efter årsmötet för att säkerställa 
möjligheterna till kommunikation. 


 


 


§16 Motioner och propositioner 


Fiskets vård och bedrivande 


a) Mötet beslutar att anta proposition Ordningsregler med ändringen att ta bort ordet 
lojal. 
 


b) Mötet beslutar att anta motion Angående stämmobeslut gällande infrastruktur. 
 


c) Mötet beslutar att anta proposition Uppdatering Förvaltningsplan V25-V26 avseende 
Information. 
 


d) Mötet beslutar att anta proposition Uppdatering Förvaltningsplan V27-V31 avseende 
Infrastruktur. 
 


e) Mötet beslutar att anta motion Uppdatering Förvaltningsplan s39-42 FVO 
organisation. 
 


f) Mötet beslutar att anta proposition Avyttring av fiskräknare ”Simsonar”. 
 


Stadgar och allmänt 


g) Mötet beslutar att anta proposition Juridisk utredning om Sveaskogs försäljningsrätt av 
fiskekort. Sveaskog har tillfälligt pausat sin försäljning, i väntan på nya beslut. 
 


h) Mötet beslutar att avslå punkt 1 och 2 i motionen Regler för Sveaskogs medlemskap 
mm (Mikael S). Mötet beslutar att anta styrelsens förslag på punkt 3 och 4. 
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i) Motionären drar tillbaka sin motion, Nytt fullmaktsförfarande. (Roger Ö och Anna G) 


Styrelsen får i uppdrag att undersöka om alternativa lösningar för röstning kan ske. 
Tidsplan: till nästa årsmöte. 
 


j) Mötet beslutar att anta proposition Representationspolicy. 
 


k) Mötet beslutar att anta proposition Hantering av gratis fiskekort, ersättning. 
 


l) Mötet beslutar att anta proposition Ersättning och kravbild tillsynare. 
 


m) Mötet beslutar att anta proposition Hantering av fiskerättsbevis, årsfiskekort samt 
gästkort. 


 
n) Mötet beslutar att anta proposition Hantering av gästkort. 


 
o) Mötet beslutar att avslå motion Medlemskap i Östersjölaxälvar i samverkan.  


(Roger Ö och Anna G) 
 
Votering: 
För 39 
Mot 64 


 


Fiskets regler och upplåtelse 


p) Mötet beslutar att avslå motion Lika fiskeregler för alla. (Patrik N) 
 


q) Mötet beslutar att anta proposition Fiskekortspriser 2022. 
 


r) Mötet beslutar att anta proposition Tillfällig möjlighet till justering av fiskekortspriser 
under 2022. 


 
s) Mötet beslutar att anta proposition Säljstopp fiskekort varje höst. 


 
 


§17 Budget  


Mötet beslutar att anta det av styrelsen framlagda förslag till budget och ekonomisk plan för 
2022. 


§18 Mötesprotokoll  


Mötet beslutar att stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens Own Cloud samt på 
hemsidan. 
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§19 Mötet avslutas 


Mötesordförande Ann-Christin Westerlund tackade för kvällen och avslutade mötet. 


 


Övriga frågor  


Inga övriga frågor fanns. 


 


Vid protokollet 


 


Mötesordförande Ann-Christin Westerlund 


 


Mötessekreterare Annica Boman 


 


Justerare  


 


Viktor Långdahl 


 


Jan Ekenstedt 
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