
Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma för Öreälvens fiskevårdsområde den 24 april 2022 i 
Öre.  

1. Närvarande deltagare var 15 st.

2. Stämman fastställde dagordningen. 

3. Till mötesordförande valdes Bo Sundqvist och till sekreterare Rolf Johansson.

4. Till justerare valdes Karl-Gösta Forsberg och Bernt-Ola Jakobsson.

5. Kallelsen till stämman godkändes. 

6. Verksamhetsberättelsen föredrogs och stämman beslöt att med godkännande lägga den 
till handlingarna.

7. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 

8. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

9. Inga framställningar från styrelsen och motioner från delägarna föreslogs.

10. Arvode till styrelsen skall utgå till 12 000 kr för 2022. Revisorerna ersättes med 600 kr 
vardera, eller  årskort för hela älven. Bilersättning vid möten och sammankomster 
ersättes med 30 kr per mil. När styrelseledamot eller medlem deltar i möten eller 
liknande för fiskevårdsområdets räkning utgår skälig ersättning för förlorad 
arbetsinkomst.

11. Styrelsens budgetförslag för 2022 godkändes av stämman. 
        Intäkter                              
        Försålda fiskekort                                                260 000 kr 
        Utgifter                                                             
        Utplantering                                                         140 000 kr                          
        Förvaltning                                                            25 000 kr 
        Skötsel vindskydd, vandringsled m.m                  50 000 kr 
        Bidrag till vägar m.m.                                           40 000 kr 
        Fisketillsyn                                                            20 000 kr 
        Övrigt                                                                      5 000 kr                                                                       
        Summa                                                             280 000 kr   
        Resultat                                                            - 20 000 kr

12.   Val av styrelseledamöter för 2 år framåt: 
        Ordinarie:        Sven Helmersson          1 år, 
                                Mats Nygren                  2 år 
                                Jan Algotsson                 2 år 
                                Erland Johansson           2 år 
                                Rolf Johansson               1 år 
                                Lennart Forsberg           1 år 
        Suppleanter:    Sigge Dellbro                 2 år 
                                Torbjörn Nyberg           1 år 
                                Thomas Eriksson          2 år 



                                Ulrik Helgesson           2 år 
                                Åke Albertsson             1 år 
                                Joakim Bergman            1 år 
                                  
        Till ordförande för 1 år valdes Bo Sundqvist. Kassör Sven Helmersson. 

13.  a) Till revisorer valdes Stig Eriksson och Tommy Hellnersson  
       b) Till valberedning valdes Bo Eriksson och Tommy Hellnersson

14.  Stämman beslutade följande fiskekortspriser för 2022. 
                                                                Dygnskort         Veckokort          Årskort 
       Hela älven                                           100 kr                350 kr              1000  kr 
       
       Vecko- och årskort gäller familj bestående av en vuxen + barn 15 år och yngre. 
       Skolklasser får fiska på 1 st dygnskort utskrivit på läraren. 
       Fisketider: 
       Öring och harr är tillåtet från 21 maj till 31 augusti. 
       Öring även tillåten från havet till E4 bron från 15 okt. till årets slut.
     
 15. Stämman beslutade att delägarna får fiska i enlighet med tidigare beslut, med samma regler som 
       gäller för fiske med normala fiskekort.

16.  Stämman beslutade följande: 
       Laxforsen i Torrböle fiskeförbud hela året, 50 m uppströms laxtrappan och 150 m nedströms 
       forsens slut. 
       Vid Håknäsfallet fiskeförbud 50 m uppströms i linje med fallet. 
       Fiske efter gädda och aborre får fiskas från havet till Bäckmanslårns norrända med speciellt 
       familjekort som köpes för 100 kr/år gällande hela familjen.    

17. Stämmoprotokoll utskickas till styrelseledamöter, valberedning och införes på hemsidan.  
      Även suppleanter  kallas till styrelsemöten 
       
     Övriga frågor. 
      a. Styrelsen får möjlighet att införa kontrollavgift om fiskare bryter mot Fiskevårdsområdets 
           regler. 
       b. Styrelsen är befullmäktigad att införa regler för krokstorlek, sjunklinor och andra redskap för      
att minimera ryckfiske.  
          

      Vid protokollet

       Rolf Johansson  

       Justeras:                Karl Gösta Forsberg                                 Bert Ola Jakobsson                                            
       


