
Fiskestämma 2020 

KALLELSE TILL ORDINARIE FISKESTÄMMA ÅR 2020 

Tid:  Tisdagen den 31 mars, kl. 1900 

Lokal:  Mathiasgården 

Adress:  Kyrkvägen, Vallentuna 

 

DAGORDNING 

§1,2,3 Val av ordförande, två justeringsmän tillika rösträknare samt sekreterare 

§4 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd 

 (Beslut om röstlängd anstår tills ärende uppkommer som fordrar röstlängd) 

§5 Fastställande av dagordning 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Så tar man bort det näringsrika slammet från Vallentunasjöns botten 

Föredrag av Bengt Simonsson Teknikmarknad som ansvarade för förra årets 

pilotförsök med lågflödesmuddring och nu planerar för en fortsättning i större 

skala. Tekniken är mycket intressant med linstyrda fordon som körs på botten och 

skonsamt sugmuddrar upp det näringsrika slam som vi så gärna vill bli av med.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§6 Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt 

§7,8 Styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§10 Ersättning till styrelse och revisorer   10 000:- 

§11 Val av 

a) Styrelseordförande för ett år, i tur att avgå: Per Stribeck 

b) Två styrelseledamöter för två år, i tur att avgå: Marianne Leckström 

Thomas Fischer 

c) Fyllnadsval ett år för vakant suppleant:  

d) Två suppleanter för två år, i tur att avgå: Pia Kastebring 

Raimo Tuukkanen 

§12 Val av      

a) En revisor för ett år,  i tur att avgå: Sten Hofstedt 

Hans Hallberg 

b) En suppleant för ett år, i tur att avgå: Leena Hägerström 

Ewa Jansson 

§13 Utseende av valberedning, i tur att avgå: Sten Hofstedt

      Hans Hallberg 

§14 Utseende av arkivarie inom styrelsen 

§15 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.     Vänd! 

§16 Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskevårdsplan) under kommande 

verksamhetsår samt villkor för upplåtelse.     Vänd! 

§17 Styrelsens förslag till budget för år 2020 och medlemsavgift of.150:- för år 2021 

§18 Övriga frågor 

§19 Meddelande var och när stämmans protokoll hålls tillgängligt 

SMÖRGÅSTÅRTA + ÖL/VATTEN OCH KAFFE serveras under stämman! 

Vallentuna 10 mars 2020 / Styrelsen Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening 

OBS! Stämmohandlingarna finns på vår hemsida www.vfof.org  OBS! 

VÄLKOMNA !     VÄND ! 

http://www.vfof.org/


Fiskestämma 2020 

Proposition från styrelsen 

• Förslag från styrelsen till fiskestämman att anta nya stadgar. Syftet är modernisering, 

anpassning både till gällande lagstiftning och Fiskevattenägarnas normalstadgar samt 

att ge stadgarna ökad begriplighet. 

Stadgeförslaget har annonserats i kallelsen till stämman och hållits tillgängligt på vår hemsida 

sedan den 10 mars. Förslaget ska godkännas av två fiskestämmor och vad beträffar §1 – §10 

även av Länsstyrelsen. 

 

Fiskevårdsplan    2020 - 2021 

 

• Förslag från styrelsen till fiskestämman med syftet att skydda sjöns bestånd av grövre 

rovfisk under lektiden: 

 

Totalt fiskeförbud 1/4 2020 – 31/5 2020 samt 1/4 2021 – 31/5 2021. Övrig tid gäller ordinarie 

fiskeregler. Inga årskort försäljs. Inga dagkort försäljs under fredningstiden. För fiske 

1/1 - 31/3 gäller dagkort och vinterfiskekort. 

 

 

• Förslag från styrelsen till fiskestämman att justera fiskekortspriserna: 

 

Säsongskort   1/6 – 31/12  Kostar 250:- Höjs till 350:-  

Vinterfiskekort 1/1 – 31/3    Kostar 250:- Höjs till 350:- 

Dagkort under tiden 1/6 – 31/3 Kostar   50:- Höjs till 75:-  

 

 

Styrelsen 


