
    

Protokoll årsstämma 2020-04-22 med föreningen Fiskeområde Vindelälven  

Plats: Digitala mötesverktyget ZOOM 

Närvarande:  

Allmän sektor: 

Rune Sjöström  Vindelns kommun  

Lo Persson  Sveriges lantbruksuniversitet 

Magnus Bidner  Arjeplogs kommun   

Ideell sektor:  

Anders Nilsson  Ume-Vindelälvens Fiskeråd  
Lasse Sandgren Ume Forsfiskeområde 
Cecilia Wallinder Biosfärområde Vindelälven Juhtatdahka  
Privat sektor:  

Åke Forsén  Vattenfall AB 

Frans Creugers Lapland Time   
 
Övriga deltagare:  

Christian Tegenfeldt Fiskeområde Vindelälven 
Stig Westbergh Vindelns kommun 
Therese Lundin Sorsele kommun 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Anders Nilsson hälsar deltagarna välkomna  

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.  
Valdes Rune Sjöström som ordförande för årsmötet och undertecknad (Christian Tegenfeldt) 
som sekreterare. 
 
§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman 
Valdes Cecilia Wallinder och Lars Sandgren att vid behov räkna röster samt att justera 
protokollet. 
 
§ 4 Fastställande av föredragningslista 
Fastställdes föredragningslista. 
 
§ 5 Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande  
Redogjorde undertecknad för hur kallelse till stämman skett. Mailutskick har skett till 
medlemmar 2020-04-01 och årsstämman har annonserats på hemsida och Facebook.  
Konstaterades att utlysning skett stadgeenligt och godkändes.  
 
§ 6 Förteckning över närvarande och röstlängd vid behov 
Upprättades närvarolista. Se bilaga 1 – Närvarolista. 
 
§ 7 Anmälan av ärenden att tas upp under punkten övrigt 
Hur ser framtiden ut för leader. 
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§ 8 Styrelsens årsredovisning;  
a) verksamhetsberättelse  
Redogjorde undertecknad för de aktiviteter som försiggått under verksamhetsåret.  

 
b) ekonomisk redovisning  
Presenterades föreningens ekonomiska utfall för verksamhetsåret. 
Se bilaga 2 balans- och resultatrapport  
 
§ 9 Revisorernas berättelse. 
Gicks revisionsberättelsen, som bilagts årsberättelsen, igenom. 
 
§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultatrapport 
Beslutade stämman om att fastställa balans- och resultatrapport. 
 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslutade närvarande medlemmar och ombud ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 12 Beslut om medlemsavgift  
Beslutade årsmötet att medlemsavgiften för kommande året skall vara oförändrad och alltså 
sättas till 0 kr. 
 
§ 13 Beslut om arvoden 
Beslutade årsmötet om att arvodena skall ändras under kommande verksamhetsåret. Nytt 
förslag till arvoden i enlighet med valberedningens förslag. Se bilaga 3 – Valberedningens  
 
§ 14 Val av styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter samt ersättare  
Stämman beslutar att utse föreslagna styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med 
valberedningens förslag. Se Bilaga 3 - Valberedningens förslag 
  
§ 15 Val av ordförande i styrelsen 
Valdes Rune Sjöström som styrelsens ordförande. 
Bilaga 3. Valberedningens förslag till styrelse och arvoden 
 
§ 16 Val av valberedning, däribland sammankallande 
Valdes till valberedning: 
Erik Thorstensson från offentlig sektor (sammankallande) 
Sofia Bidner Sorsele från ideell sektor 
Daniel Jonsson Gargnäs från privat sektor 
Bilaga 3. Valberedningens förslag till styrelse och arvoden 
 
§ 17 Val av revisorer 
Till att revidera föreningens bokslut till 2020 års stämma valdes Vindelns kommuns ordinarie 
revisor Benjamin Henriksson på KPMG. Till ersättare valdes Andreas Vretblom även han 
arbetande på KPMG. 
Bilaga 3. Valberedningens förslag till styrelse och arvoden 
 
§ 18 Behandling av ärenden som styrelsen överlämnat till årsstämman 
Inga ärenden fanns att behandla. 
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§ 19 Behandling av motioner 
Inga motioner fanns att behandla. 
 
§ 20 Övriga frågor 
Informerades deltagarna om hur framtiden i dagsläget ser ut inom Lokalt ledd utveckling, 
med fokus på fisket. Regeringen har gett Jordbruksverket uppdrag att utreda hur Lokalt ledd 
utveckling kan bedrivas på en fond inför nästa period (Jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) 
senast den 21 augusti 2020. Det är inte beslutat ännu om det ska vara fler fonder inom LLU. 
 
§ 21 Mötets avslutande 
Tackade ordföranden mötesdeltagarna för dagen och avslutade mötet. 

 


