Kallelse till extra stämma
Åby älvs nedre FVO
Stämman hålls i Källbomarks byagård tisdag den 25 oktober kl 19:00

Styrelsen kallar medlemmarna till extra stämma för beslut av punkter nedan.
Försäljning av stugan i Gagsmark.
Stadgeändringar enligt förslag på årets stämma
Sammanslagning av övre och nedre FVO

Efter stämman bjuder vi på fika så anmäl om ni ska komma till ordförande
Mikael Bergh senast den 18/10 på mailadress bergharn@gmail.com eller
telefon 0706699135.

Välkomna önskar styrelsen
För att underlätta kallelser till kommande årstämmor och hålla nere portokostnaderna vill
styrelsen att ni som kan tänka er att få denna inbjudan via mail kommande år skickar er mailadress
och fastighetsbeteckning till ordföranden.

Information till beslutspunkterna.
Försäljning av stugan i Gagsmark
Under våren och sommaren har styrelsen undersökt om det finns några intressenter att köpa stugan i
Gagsmark.
Det har inkommit ett par förfrågningar och intressenter.
Styrelsen behöver nu lyfta frågan om försäljning med medlemmarna för beslut om det är ok att gå
vidare.
Planen är att om medlemmarna godkänner försäljning kontakta en mäklarfirma för värdering och
annons.
FVO:t ska ha fri prövningsrätt samt att det ska säkerställas att det skrivs ett servitut för vandringsled,
parkering och handikapptoalett för tomten.
Förslag på stadgeändringar
Då det framkom på årets stämma ett önskemål om att samtliga skrivna på fastighet med fiskerätt ska
får rätt att lösa kort på samma vilkor som medlem har styrelsen följande förslag på stadge ändring.
5§
Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna
fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Medlem i föreningen måste inneha
fiskerättsbevis för att få nyttja sin fiskerätt.
Efter beslut på fiskestämman får medlem fiska även inom andra delar av fiskevårdsområdet på det
sätt som stämman beslutar.
Efter beslut på fiskestämman får de som är skrivna på medlems fastighet lösa fiskerättsbevis enligt
samma vilkor som medlem.
12 §
Kallelse till fiskestämma skall ske senast 2 veckor före stämman.
Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade
räkenskapsperioden samt utgift- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
Kallelse sker genom annons i ortspress och via föreningens hemsida. Medlem som hos styrelsen
begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan antingen via e-mail eller brev.
För att faställa stadgeändringar för §1-10 så måste vi även få ett godkännande av Länstyrelsen innan
ändring träder laga kraft.

Sammanslagning av Övre och Nedre FVO
Styrelsen har sedan årstämman godkände att en undersökning om eventuell sammanslagning kunde
påbörjas sammanställt fördelar och nackdelar och det vi kommit fram till är.
Att Åbyälvens nedre fiskevårdsområdes styrelse föreslår en sammanslagning av älvens båda
fiskevårdsområden.
Detta för att säkerställa att hela Åbyälven även i fortsättningen jobbar mot samma mål.
Med ett gemensamt regelverk över hela Västerbottens delen av älven så riskerar vi inte att det
fiskevårdande åtgärder vi gör på nedre delen omkullkastas av ett annat regelverk på Övre.
Vi får en styrelse med bättre stabilitet, eftersom man på övre delen haft svårt att få till en
fungerande styrelse för sitt fiskevårdsområde.
När dessutom den mest drivande kraften på övre, Kjell Norén, aviserat sin avgång vid nästa årsmöte
anser vi på nedre att vi måste agera direkt.
Vi vill inte hamna i en situation där övre delen av älven står helt utan styrning.
Vår förhoppning är att ena fiskerättsägarna och hela bygden så vi blir starkare i alla kontakter mot
myndigheter, företag, osv.
Det är en stor fördel att det blir EN förening som råder över hela resursen från hav till länsgräns.
Med en sammanslagning av fiskevårdområdena kan fiskarna köpa ett fiskekort som gäller hela älven i
Västerbotten. Man kan dessutom köpa kort på övre delen med hjälp av den app som nedre redan
har, allt för att tillmötesgå de som önskar fiska i vår älv.
En hemsida för hela Västerbottendelen av Åbyälven gör det lättare för fiskare, vandrare mm att få
information.
Beslut om sammanslagning måste tas på två stämmor varav en ordinarie årstämma för att det ska
träda i laga kraft.
Beslutar medlemmarna på extra stämman att slå samman FVO:na så kommer det även att tas upp
för beslut på nästa årstämma för att beslutet ska bli bindande.
Ger medlemmarna sitt godkännande på extra stämman kan styrelsen påbörja förberedelsearbetet
med kommunen i väntan på beslut från årstämman och beslut från övre på sammanslagningen.
Beroende på vad beslutet blir på extra stämman och vad som beslutas på årsstämmorna för övre och
nedre nästa år så kan detta vara klart till nästa säsong.
/Styrelsen
Åbyälvs Nedre fiskevårdsområde

