
 

Kallelse till årsstämma 

Åby älvs nedre FVO 
 

Stämman hålls i Källbomarks byagård söndagen den 18 mars kl 15:00 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, verksamhetsplan med budget samt 

styrelsens förslag och eventuellt inkomna motioner med styrelsens yttrande 

hålls tillgängliga 14 dagar före årsstämman hos ordföranden, kassör och på 

vår hemsida. www.abyalven.se. 

 

Efter årsstämman bjuder vi på fika så anmäl om ni ska komma till 

ordföranden Mikael Bergh senast den 15/3 på mailadress 

ordforande@abyalven.se eller telefon 0706699135. 

 

Välkomna önskar styrelsen 

 

 

 

Kallelsen till årsstämman sker via hemsidan alternativ lokalpress enligt våra stadgar.  

Möjlighet finns även att få kallelsen via e-post om man så önskar.  

Lämna er mailadress och fastighetsbetäckning till ordforande@abyalven.se 



DAGORDNING FISKESTÄMMA 2018 

 

Dagordningen 2018 
1. Öppnande av stämman. 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av 2st justerare tillika rösträknare 

5. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd 

6. Fastställande av dagordning 

7. Fråga om kallelsen till stämman skett stadgeenligt 

8. Styrelsens verksamhets berättelse 

9. Kassarapport 

10. Revisionsberättelse 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Ersättning till styrelsen och revisorer 

13. Val av styrelse ordförande och övriga styrelsemedlemmar samt suppleanter 

14. Val av revisorer och suppleanter 

15. Val av valberedning 

16. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 

a. Motion om ny skrivning av paragraf 5 

b. Motion om att fiskerättsbevis ska gälla mer än ett år  

c. Verksamhetsplan 2018 

d. Uppdatering för webbutik och App 

e. Förslag på avtal med markägare gällande P-platser för fiskare 

f. Förslag på att ge bidrag till brobygge i Källbomark 

17. Fråga om fiskevård och fiskeplan under kommande verksamhetsår 

a. Förslag på oförändrade fiskeregler och kontroll avgifter för 2018 

b. Förslag på oförändrade kortpriser för 2018 

c. Smoltfälla 

18. Styrelsens förslag på utgift och inkomststat (Budget 2018) 

19. Information om planerad installation och drift av smoltfälla i Åbyälven 2018-2019 

tillsammans med kommunen och Länsstyrelsen 

20. Övriga frågor 

21. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

22. Mötets avslutning 

Styrelsen Åbyälvens Nedre FVO 

 


