
    
 
 
 

  Kalix älv ekonomisk förening 716465-4431 

   
 

 
Styrelsen för Kalix älv ek för kallar härmed till ordinarie årsstämma. Stadgeenliga ärenden kommer 
att behandlas. Däribland förvaltningsberättelse för 2019 års verksamhet, revisionsberättelse, 
medlemsavgift för 2020, budget och verksamhetsplan och val till föreningsstyrelsen. 
Sammankallande i valberedningen är Maud Lundbäck, tel 070-5248707. Inga extra ärenden finns 
anmälda. Styrelsen kommer att sammanträda samma dag kl 18.30. 
 
Plats: Distansmöte via den digitala plattformen Zoom 
 
Tid: tisdag 2020-06-30 kl 19.00  
 
OBS! På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att hålla stämman utan 
möjlighet till fysisk närvaro. I stället kopplar man upp sig via internet till mötesplattformen 
Zoom. Man använder en dator med kamera och mikrofon eller en padda eller en 
mobiltelefon. Ta kontakt i god tid med sekreteraren om Du behöver hjälp och rådgivning. 
 
Länk till mötet:  
 
https://us02web.zoom.us/j/5907840809 
 
 
2019 års stämma beslutade att medlemsavgiften för 2019 ska vara 200 kr. För rösträtt på stämman 
bör kvittokopia på inbetalad medlemsavgift kunna visas. Alla ombud som deltar i omröstningar bör 
ha skriftlig fullmakt från de föreningar/kommuner man representerar eller vara firmatecknare. 
 
Medlemsavgiften för 2019 (200 kr) betalas till Kalix älv ek för bankgiro 5377-2406. Ange 
inbetalarens föreningsnamn/företagsnamn och aktuellt namn, adress, telefon och e-postadress 
för kontaktperson. Kontrollera gärna att även 2018 års avgift är betald (200 kr/år). 
 
Deltagarna på stämman måste göra en föranmälan om deltagande via SMS på tel 070-6746920 eller 
e-post information@kalixriver.se. Där måste namn, organisation och aktuell e-postadress anges. 
Av kostnadsskäl distribuerar vi inte förvaltningsberättelse, stämmoprotokoll mm via brev. Om Du 
inte kan ta emot dessa via e-post kan Du beställa dokumenten med brev genom att skriva sms eller 
ringa till sekreteraren. På hemsidan finns handlingarna för tidigare år och även inför årets årsmöte.  
 
Välkommen! 
 
Mikael Johansson, ordförande 
 
Enligt uppdrag Erik Söderlund, adjungerad sekreterare   
 
Kalix älv ek för, orgnr 716465-4431 
Storgatan 55, 956 31 Överkalix 
tel 070-6746920 (sekreterare Erik Söderlund) 
E-post: information@kalixriver.se   Hemsida: www.kalixriver.se Facebook: Kalix älv ek för 
 
OBS! Se baksidan för viktig information till alla medlemmar! 

Kallelse till ordinarie årsstämma 
tisdag den 30 juni 2020 kl 19.00 

 



 
 
Till alla medlemmar i Kalix älv ekonomisk förening 
 

Med anledning av pandemin rekommenderar styrelsen alla medlemmar som säljer fiskekort att ansluta sig till 
fiskekort.se och även att använda funktionen för fångstrapportering. Alla medlemmar har ett förmånligt 
erbjudande på dessa tjänster via ett avtal mellan sportfiskarna och Kalix älv ek för. Även i övrigt anser vi att 
upplåtaren har ett ansvar att se till att fisket och aktiviteter kring detta sker enligt myndigheternas riktlinjer. 
Pandemin har tyvärr resulterat i att Harrens dag och fiskekortsförsäljningen i Jockfall har uppehåll denna 
sommar. 

Styrelsen i Kalix älv ek för beslutade på sitt möte den 9/6 2020 att avsätta totalt 10 000 kr till bidrag för 
medlemmarnas digitala marknadsföring i sommar. Vi kommer att ta hjälp av Lars Munk på Heart of Lapland 
för att utforma detta. Anmäl intresse för att ta del av detta direkt till sekreteraren så snart som möjligt. 

Styrelsen i Kalix älv ek för anser att fiskebevakningen i Kalix älv med biflöden bör förbättras. Föreningen 
kommer därför att underlätta för sina medlemmar att samarbeta kring bevakningen och att få kontakt med 
bevakare från andra platser längs älven. Detta arbete görs i löpande kontakt med länsstyrelsen i Norrbotten.  

Kalix älv ek förening är stiftande medlemmar i den ideella föreningen Östersjölaxälvar i samverkan. Den 
föreningen är i sin tur en av stiftarna till stiftelsen för Östersjölaxen. Stiftelsen erbjuder nu alla medlemmar i 
Kalix älv ek för kostnadsfri hjälp att skapa egna hemsidor.  

För perioden 2020-2024 är det stiftelsen som arrenderar ett antal fasta fiskeplatser i Kalixälvens 
mynningsområde för att träda dessa. Stiftelsen får sina intäkter från en mångfald ideella bidrag. Se: 
https://www.balticsalmonfund.com/. 
Kalix älv ek för kommer att fortsätta att söka medel till och genomföra miljöprojekt i Kalix älv med 
biflöden. Det handlar om att återställa skador efter flottledsrensningar, dikningsprojekt och felaktigt byggda 
skogsvägar. Det är ett mycket omfattande arbete som efter hand kommer att innebära starkare stammar av 
framför allt lax och öring. I sommar planeras åtgärder för över en miljon kronor i Kalix älv med biflöden. 
Information kommer att finnas på vår Facebooksida. 

En förbättrad bevakning och en fungerande fångststatistik är viktig för att vi i framtiden ska få en god hållbar 
förvaltning av våra värdefulla fiskstammar. Det är rimligt att varje älv i framtiden får egna fångstkvoter och 
lokalt anpassade regler. Då krävs att regler följs av så många som möjligt och att det finns bra data på hur 
mycket fisk som vandrar upp och fångas och återutsätts eller fångas och behålls. 

Sedan ett antal år har vandrande lax i Jockfall och Linafallet räknats. Vi driver också på för att den räkning 
som sker i nära älvmynningen i Åkroken ska redovisas löpande. Statistiken publiceras på hemsidan 
swedishlaplandfishing.se 

Tyvärr visar all statistik att Kalix älvsystemet har långt kvar till att nå sin fulla potential som 
reproduktionsområde för vild lax och havsöring. Så både förbättrad efterlevnad av gällande regler och mer 
fakta om fiskstammarna är viktigt inför framtiden. EU har en gemensam fiskepolitik som också omfattar 
yrkesfisket i Östersjön. I långsam takt har de totala kvoterna för lax minskat under det senaste decenniet. 
Utifrån dessa kvoter utformar länderna sina egna regler. Sedan 2013 har den svenska och finska politiken 
förbjudit yrkesfiske i havet i laxens tillväxtområden i södra Östersjön. I stället fiskas den svenska kvoten för 
yrkesfisket i kustområdet utanför respektive laxälvar, framför allt i Kalix- och Torne älvsområdet. Detta har 
lett till att antalet laxar som kan vandra tillbaka mot sina födelseälvar har ökat de senaste åren. De övriga 
länderna trycker på och vill ha mer data om både fritidsfisket vid kusten och sportfisket i älven och hur de 
påverkar den vandrande laxen och havsöringen. Därför är det viktigt med en korrekt faktainsamling. 

 

Ta gärna direkt kontakt i dessa frågor: 

 

tel 070-6746920 (sekreterare Erik Söderlund) 

information@kalixriver.se 

www.kalixriver.se 

Facebook: Kalix älv ek för 
 


