
ARHOLMA 

FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 

764 54 ARHOLMA 

Till alla andelsägare i Arholma Fiskevårdsområdesförening. 

Härmed kallas ni lördagen den 19 juni kl 13:00 till fiskestämma för Arholma 

Fiskevårdsområdesförening i Båkbergsgården (se nästa sida för dagordning). 

Föreningens räkenskaper 2020 
Intäkter: 12.800:-. Kostnader: 29.765:- Resultat:  - 16.965:- Tillgångar: 2020-12-31: 113.007:- 
Föreningen är delägarbeskattad, resultatet deklareras i förhållande till respektive 
delägarfastighets andelstal i rättighetssamfälligheten Norrtälje Arholma FS:15. 
(Läs mer: Lagen om fiskevårdsområden (LOFO) och broschyr SKV 293). 
 
Nya stadgar;  
Alla fiskevårdsområdesföreningar i Sverige styrs av Lagen om fiskevårdsområden (LOFO). 
Även Arholma FVOF behöver anpassa sina stadgar så att de stämmer överens med de 
ändringar i LOFO som genomförts. De första 10 § skall beslutas om av medlemmarna på 
fiskestämman och sedan godkännas av Länsstyrelsen. Övriga § beslutas om av enbart 
medlemmarna på fiskestämman. 
 
Verksamhetsberättelse för 2020; 

- Vid förra fiskestämman fick vi en ny ordförande, Klas Magnusson tog över efter 

Torbjörn Jansson som varit ordförande under 20 år. 

- Vi arbetade med att anpassa stadgarna efter Lagen om fiskevårdsområden. 

- Vi la ut 7 st aborrvasar runt Arholma för att abborren ska kunna lägga sin rom på ett 

skyddat ställe och ynglen ska få skydd från andra rovfiskar. En abborrvase består av 

3-4 granar som knyts ihop och sänks till botten. Vi la ut 3 vasar på västra sidan om 

Arholma och 4 st på östra sidan. 

- Vi startade ett arbete med att anlägga en s k Gäddfabrik på Arholma. Gäddan är en 

hotad art i Östersjön och dess naturliga fortplantningsområden har minskat kraftigt. 

På Arholma finns en insjö som tidigare var lekplats för både gädda och abborre via 

ett dike som de kunde simma upp i till sjön men idag är det inte möjligt pga den har 

växt igen. Tillsammans med Sportfiskarna har vi sökt medel för att restaurera sjön 

och frilägga diket upp till sjön för att gädda och abborre ska kunna leka där igen. 

Detta arbete hoppas vi kommer igång under hösten 2021 så gäddorna kan börja leka 

där igen våren 2022. 

- Vi har haft 2 st styrelsemöten och 1 stämma. 

- Vi har startat en hemsida under Arholma.nu länk  

Vi tänker på miljön och vår ekonomi i allt. Därför vill slippa skicka ut brev till 

er med post och önskar att ni kan ge oss tillåtelse att maila er våra utskick. 

Maila namn och fastighetsbeteckning till ArholmaFVOF@gmail.com så vi kan 

https://arholma.nu/for-oss-boende/foreningar/arholma-fiskevardsomrade/
mailto:ArholmaFVOF@gmail.com


uppdatera våra register mer Er information.  Vår GDPR policy hittar ni på vår 

hemsida. 

Kallelse till fiskestämma 

Arholma fiskevårdsområde kallar till fiskestämma lördagen den 19 juni 2021 kl. 13:00 i 

Båkbergsgården. 

 

DAGORDNING 

1. Anteckning av närvarande delägare (för den som inställer sig genom ombud skall 

även ombudet antecknas efter uppvisad fullmakt). 

2. Fastställande av dagordning.  

3. Val av ordförande och sekreterare för fiskestämman. 

4. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare. 

5. Fråga om kallelsen till stämman skett stadgeenligt. 

6. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsårets förvaltning och revisorernas 

berättelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Ersättning till styrelse och revisorer 

9. Redovisning av föreningens ekonomi 2020 och budget för 2021 

10.  Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av uppstådd förlust.  

11. Val av styrelseordförande, ny kassör och övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

12. Val av revisorer.      

13.  Val av valberedning. 

14.  Nya stadgar 

15.  Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 

16.  Fråga om förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.  

17.  Fråga om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt.  

18.  Övriga ärenden; fiskevårdsplan, aktiviteter 2021, hemsida, fiskerättsbevis/fiskekort 

för 2020 mm 

 

Styrelsen önskar alla delägare varmt välkomna! 


