INBJUDAN TILL ORDINARIE FISKESTÄMMA ÅR 2021 PÅ DISTANS
Tid:
Lokal:
Adress:

Tisdagen den 30 mars, kl. 1700
Vallentuna Folkets hus, Lilla salen
Hövdingavägen 1, Vallentuna

Förra årets fiskestämma ställdes in p. g. a. pågående pandemi. Årets stämma genomförs men
måste anpassas till rådande förhållanden i form av en ministämma med ett fåtal funktionärer.
Ministämman föregås av en medlemspoströstning.
Medlemmarna ombeds därför att avge poströster i ja/nej form för samtliga stadgeenliga
ärenden enligt dagordningen nedan. Du behöver därför inte besöka ministämman för att ge
oss dina röster. Förslagen har lagts fram av styrelse och valberedning. Du som medlem kan
välja att antingen acceptera ett visst förslag med ett kryss i en ja-ruta eller förkasta förslaget
med ett kryss i en nej-ruta. Du kan också rösta blankt genom att inte fylla i något av
svarsalternativen. Röstsedeln får inte förses med annan text än namn, fastighetsbeteckning
och epostadress, den blir annars ogiltig. Röstsedeln bifogas detta brev. Till de medlemmar
som vi har epostadresser till skickar vi kallelse och röstsedel i form av mejl. Röstsedeln kan då
enkelt returneras ifylld till vår tillfälliga epostadress fiskestamma@vfof.org
Sedvanliga stämmohandlingar i form av verksamhetsberättelser, ekonomiska redovisningar,
revisionsberättelser, budgetförslag samt styrelsens förslag till nya stadgar och fiskevårdsplan
finns tillgängliga på vår hemsida www.vfof.org
Ett webseminarium om förslaget till nya stadgar kommer att hållas måndagen den 8 mars kl.
19.00. Du kan där ställa frågor till och diskutera med stadgekommittén. Anmäl dig till
seminariet genom att mejla till info@vfof.org så skickar vi dig en länk för videouppkoppling inför
mötet. Du kan givetvis när som helst kontakta oss där med frågor, synpunkter och förslag.
Röstsedel som fyllts i manuellt ska skickas till oss på adressen:
VFOF c/o Per Stribeck
Högtorp Prästgården 2
184 33 Åkersberga
För att vara giltig ska din röstsedel vara oss tillhanda senast måndagen 29 mars före kl. 24.00.
DAGORDNING
§1,2,3
Val av mötesordförande, två justeringsmän tillika rösträknare samt sekreterare
Förslag: Per Stribeck, Anna Lindberg, Sten Hofstedt och
Kerstin Wahlberg respektive
§4
Anteckning av närvarande och poströstande medlemmar och ombud samt beslut
om röstlängd
§5
Fastställande av dagordning
§6
Fråga om kallelse till stämman skett i stadgarnas anda
Kallelsen skickades ut 4 veckor före stämman, stadgarna kräver minst två.
§7,8
Styrelsens årsredovisningar samt revisorernas berättelser
Har funnits tillgängliga på vår hemsida sedan 1 mars
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§9
§10

§11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019 och år 2020 respektive
Ersättning till kommande styrelse och revisorer
Förslag: Utgår i form av en bättre arbetsmiddag på Såstaholm
Kostnad max 15 000:Val av
a) Styrelseordförande för ett år,
i tur att avgå:
Per Stribeck
Förslag: Thomas Fischer, nyval
b) Två styrelseledamöter för två år, i tur att avgå:
Olle Wahlberg
Kerstin Wahlberg
Förslag: Olle Wahlberg, Kerstin Wahlberg, bägge omval
c) Två styrelseledamöter för ett år, i tur att avgå:
Marianne Leckström
Thomas Fischer
Förslag: Marianne Leckström, omval, Pia Kastebring, nyval
d)

Två suppleanter för två år,

i tur att avgå:

Förslag: Per Nilsson, omval, Jan Barrish, nyval
e) Två suppleanter för ett år,
i tur att avgå:

§12

Förslag: Raimo Tuukkanen, omval, Gert Hägerström, nyval
Val av
a) Två revisorer för ett år,
i tur att avgå:
Förslag: Sten Hofstedt omval, Åke Scheurlein, nyval
b) Två suppleanter för två år,
i tur att avgå:

§13

§14
§15
§16

§17
§18
§19

Förslag: Anna Lindberg, Margareta Nordin, bägge nyval
Utseende av valberedning,
i tur att avgå:

Per Nilsson
Vakans
Raimo Tuukkanen
Pia Kastebring

Sten Hofstedt
Hans Hallberg
Leena Hägerström
Ewa Jansson
Sten Hofstedt
Hans Hallberg

Förslag: Sten Hofstedt, omval, Thomas Isaksson, nyval
Utseende av arkivarie inom styrelsen
Förslag: Kerstin Wahlberg
Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.
Se baksidan
Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskevårdsplan) under kommande
verksamhetsår samt villkor för upplåtelse.
Se nedan
Styrelsens förslag till budget för år 2021 och medlemsavgift för år 2022
Förslag: Budget 2021 och oförändrad medlemsavgift 150 kr 2022 godkänns.
Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger
Meddelande var och när stämmans protokoll hålls tillgängligt
På vår hemsida www.vfof.org senast den 6 april
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Proposition från styrelsen
• Förslag från styrelsen till fiskestämman att anta nya stadgar. Syftet är modernisering,
anpassning till gällande lagstiftning, Fiskevattenägarnas normalstadgar samt att ge
stadgarna ökad begriplighet.
Stadgeförslaget har annonserats i kallelsen till stämman och hållits tillgängligt på vår hemsida
www.vfof.org sedan den 1 mars. Ett seminarium för medlemmarna om stadgeförslaget hålls
den 8 mars. Förslaget ska godkännas av två fiskestämmor och vad beträffar §§1–10 även av
Länsstyrelsen.

Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit.

Fiskevårdsplan
•

2021 - 2022

Förslag från styrelsen till fiskestämman med syftet att skydda sjöns bestånd av grövre
rovfisk under lektiden:

Totalt fiskeförbud 1/4 2021 – 31/5 2021 samt 1/4 2022 – 31/5 2022. Övrig tid gäller ordinarie
fiskeregler. Inga dagkort försäljs under fredningstiden. För fiske 1/1 - 31/3 gäller dagkort och
vinterfiskekort. För fiske 1/6 - 31/12 gäller dagkort och säsongskort.

•

Förslag från styrelsen till fiskestämman att tillämpa oförändrade fiskekortspriser:

Säsongskort 1/6 – 31/12
Vinterfiskekort 1/1 – 31/3
Dagkort under tiden 1/6 – 31/3

Kostar 350:Kostar 350:Kostar 75:-

Förslag: Styrelsens fiskevårdsplan godkänns

Styrelsen
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Oförändrat
Oförändrat
Oförändrat

