
Malgomaj fiskevårdsområdes årsmötesprotokoll

1. Mötet öppnades

2. Val av mötesordförande: Stefan Fjällstedt

3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknar: Christer Rönnberg och Patrik Rönnberg

4. Val av mötessekreterare: Camilla Wistemar

5. Röstlängden och vilka som tillträder stämman godkännes.

6. Dagordningen godkänns

7. Kallelse till stämman är gjord via brev, hemsida och i Vilhelmina aktuellt två gånger. 
Kallelsen godkänns av stämman.

8. Ordförande Stefan går igenom verksamhetsberättelsen för det gångna åtet. Se bilaga 1.
Samt att Kassör Sven-Erik går igenom den ekonomiska berättelsen. Se bilaga 2. 

9. Revisionsbesrättelse. Se bilaga 3. Revisionerna Ingela och Conny har gått igenom 
räkenskaperna för fiskevårdsområdet.

10. Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

11. Gällande arvoden för styrelsen har valberedningen kommit med förslag att arvodet för 
kassör ska höjas till 10 000:- Ordförande, sekriterare står kvar på samma. 10 000 
respektive 5000:-. Arvode för styrelsemötesdeltagande 500:- per möte/deltagare. 

Revisorer och valberedning får arvode mot räkning. Dessa förslag godkänns av 
stämman.  



12. Verksamhetsplanen gås igenom och godkänns av stämman. Se bilaga 4.

13. Budgeten gås igenom och vissa ändringar ska göras. Avskrivning på 20 000: - skall 
läggas till och fiskutsättning sänks till 60 000: - Se bilaga 5. 

14. Val av ordförande för kommande år blev Stefan Fjällstedt. 

15. Val av ledamot och suppleanter

Lövnäs

Ledamot Markus Björkman, Suppleant Stellan Lundmark

Skansholm

Ledamot Daniel Bergqvist, Suppleant Hans Selmbro

Hornsjö

Ledamot Egon Helmersson, Suppleant Stig-Gösta Johansson

GHG bostäder

Ledamot Nils Lundgren, Suppleant Lars Lundgren

16. Val av revisorer blev Ingela Ottosson och Conny Löfgren, Suppleant för dessa lämnas 
öppet. 

17. Val till valberedningen blev Magnus Lysell och styrelsen tar fram den andra personen.

18. Firmatecknare utses ordförande och kassör. 

19. Kjell Norén är inbjuden av styrelsen och går igenom hållbart fiske och fiskefrämjande 
åtgärder. 

20. Inkomna motioner. De inkomna motionerna gås igenom och de svar som styrelsen 
gett. Dessa godkänns av stämman. Se bilaga 6. 



21. Förbudstider. Förslagen som styrelsen ger är:
2018- 1/5-21/6 Markerat område på kartan
1/9-31/10 Strömmande vatten och en radie på 300m från inlopp i sjöarna
2019- 7/1-28/2, 1/5-20/6 Markerat områder på kartan.

Dessa förbudstider godkänns av stämman. 

22. Förslag på fiskeregler för fiskerättsägare. 

- Allt fiske med flytnät är förbjudet 

- Endast 5 nät med maximal längd på 30 m/nät och 50 mm maskstorlek får användas. 
För fastighet med procentandel av fisket får max 2 nät användas.

- Alla nätlag skall märkas med boj eller flöte i varje ände.
- Allt nätfiske eller fiske med ståndkrokar, långrev, angeldon eller andra fasta redskap
inom hela fiskevårdsområdet  är det uppehåll i under tiden 1/9-31/10
- Uppehåll i allt fiske i område markerat med rutnät på bifogad karta mellan 8/1 – 
28/2 samt mellan 1/5 – 15/6 men där fiskerättsägarna i Strömnäs, Hornsjö och 
Lövnäs får fiska inom sina respektive byavatten. 

Efter diskussioner på stämman framkommer att maskstorleken tas bort till att börja 
med och att styrelsen skall under det kommande året sätta samman en grupp som skall 
arbeta med regler både för fiskerättsägare och sportfiskare. 
Tillsvidare godkänns dessa regler av stämman med ändring på maskstorleken. 

23. Fiskeregler för kortfiskare ses över och tas fram under det kommande året. 

24. Fiskekortpriser årskort. Ortsbo 50% och för fritidshusägare 75% av ordinarie 
fiskekortpris. 

25. Camilla går igenom statistik för den fiskekontroll som skett under det gångna året. 
Totalt finns 20 tillsynsmän registrerade i föreningen och totalt har 250 tillsynsdagar 
gjort. 

26. Övriga frågor.

a) Arvode vid ideellt arbete. Styrelsen har tagit fram ett förslag på arvoden för de 
som ställer upp och jobbar för föreningen vid ex. iordningsställande av de olika 
platserna runt sjön.  Se bilaga 7. Detta godkänns av stämman.

b) Ansökan av bidrag mellan Malgomaj FVO och Föreningar inom FVO. Se bilaga 8.
Styrelsen har tagit fram riktlinjer för vad som krävs för att föreningar skall kunna 
söka bidrag för åtgärder gällande fisketrivsel. 

27. Protokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan. 



Vid protokollet

Camilla Wistemar

Justerare

Christer Rönnberg Patrik Rönnberg


