SÖDRA KUST-ÖSTERBOTTENS FISKERIOMRÅDE
Årsmötesprotokoll 1/2022
Tid: Tisdagen 12.4.2022 kl. 19:00.
Plats: Korsnäs kommungård, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs
Närvarande: 21 personer enligt skild närvarolista (bilaga 1)

§ 1 Öppnande av stämman
Stämman öppnades av ordförande Erik V. Söderholm kl. 19:02.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för
stämman
Till ordförande valdes Erik V. Söderholm, till sekreterare utsågs Marina
Nyqvist och till protokolljusterare och att samtidigt fungera som rösträknare
valdes Dan Falk och Tomas Sjöstrand.

§ 3 Konstaterande av de närvarande röstberättigade medlemmarna och den totala
röstlängden
Närvarande på stämman var följande 11 röstberättigade personer som
representerade 12 medlemsorganisationer. Den totala röstlängden var 30
röster.
Henrik Backa
Dan Falk
Eirik Klockars
Kalle Langels
Tor-Erik Malmén
Jan-Erik Ravals
Reijo Salmela
Erik Svahn
Bror Storsved
Tomas Sjöstrand
Lars Wiklund

Kalax samfälligheter
Sundom vattendelägarlag
Bergö vattendelägarlag
Nämpnäs Samfälligheter
Töjby fiskelag
Korsnäs bys samfällighet
Finlands fritidsfiskares centralorganisation och
Suomen kalastusopaskilta
Finlands fritidsfiskares centralorganisation
Petalax fiskelag
Över- och Yttermalax gemensamma samfälligheter
Gerby vattendelägarlag

§ 4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
Enligt stadgarna skall kallelsen sändas minst 14 dygn före stämman till varje
känd medlem. Kallelsen sändes per e-post och post till fiskeriområdets
medlemmar 28.3.2022.
Beslut: Stämman konstaterades lagenligt sammankallad och beslutför.

§ 5 Godkännande av föredragningslistan för stämman
Beslut: Föredragningslistan godkändes.
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§ 6 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 (bilaga 2)
Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse presenterades.
Beslut: Godkändes enligt förslag.

§ 7. Bokslutet för 2021, revisorns utlåtande, beslut om fastställande av bokslutet
Bokslutet och revisionsberättelsen presenterades för stämman. Bokslutet
visar ett underskott på 1 804,78 euro.
Beslut: Bokslutet fastställdes.

§ 8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och ansvariga funktionärer
Beslut: Ansvarsfrihet beviljades.

§ 9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder
Styrelsens förslag är att förlusten överförs till förlustkontot.
Beslut: Beslöts enligt förslag.

§ 10 Bestäms arvoden för styrelsens medlemmar, revisorer, samt eventuella övriga
arvoden
Styrelsens förslag för arvodena för 2022: ordförande 500 euro i årsarvode och
300 euro i telefonförmån, styrelsearvode 50 euro per möte per
styrelsemedlem. Reseersättning enligt statens fastställda taxa för år 2022.
Revisor ersätts enligt räkning och verksamhetsledaren enligt avtal.
Beslut: Godkändes enligt förslag.

§ 11. Val av medlemmar till styrelsen
Av styrelsemedlemmarna väljs varje år en tredjedel. I tur att avgå är: Kari
Häggblom, Bror Storsved, Erik Svahn, Hans Söderback, Erik Söderholm. Hans
Söderback meddelade att han inte ställer upp för återval, de övriga meddelade
att de ställer upp för återval. Tomas Sjöstrand föreslogs ersätta Hans
Söderback. Inga andra förslag på styrelsemedlemmar framfördes.
Beslut: Samtliga av de som var i tur att avgå, som ställde upp för återval,
återvaldes och Tomas Sjöstrand invaldes till styrelsen för en tre års
mandatperiod (2022-2024).
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§ 12. Val av styrelseordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar
Beslut: Till styrelsens ordförande valdes Erik V. Söderholm och till styrelsens
viceordförande Henrik Backa.

§ 13. Val av revisor för 2022
Beslut: Till ordinarie revisor valdes Mårten Vikberg GR vid Vikbergs Revision
Oy Ab.

§ 14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 (bilaga 3)
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2022 har sänts ut till
samtliga med kallelsen.
Beslut: Godkändes enligt förslag.

§ 15 Fastställande av fördelningen av ägarersättningen till vattenägarna (bilaga 4)
Styrelsens förslag till fördelningstabell har sänts ut till samtliga med kallelsen.
Beslut: Godkändes enligt förslag

§ 16 Övriga ärenden
Behov för att begränsa häckning av mellanskarv på Enstenen i Sundom yttre
skärgård framfördes. En del av Enstenen hör till Sundom vattendelägarlag.
Fiskeriområdet ansöker om undantagstillstånd för oljning av ägg.
Oro framhölls över Vasa stads planer på att fylla ut Gröna ön med
muddringsmassor som innehåller skadliga ämnen. Stadens tillståndsansökan
är under behandling vid Regionförvaltningsverket. Fiskeriområdet har lämnat i
anmärkningar på ansökan och följer upp det kommande beslutet.

§ 17 Stämman avslutas
Stämman avslutades kl. 20.30 av ordförande.

___________________________
Erik V. Söderholm
Ordförande

_____________________________
Marina Nyqvist
Sekreterare

___________________________
Dan Falk
Protokolljusterare

_____________________________
Tomas Sjöstrand
Protokolljusterare
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