Kalix älv ekonomisk förening 716465-4431
Styrelsemöte – Protokoll

Dag: Lördag 23 april 2016
Plats: Jockfalls turistanläggning, Överkalix
Tid: Kl. 12.00 – 13.30
Närvarande beslutande: Mikael Johansson, Lars-Erik Holmberg, Sven Nordlund, Rose-Marie Henriksson,
Mats Lundgren, Gottfrid Augustsson och Fredric Olofsson.
Närvarande adjungerade: Erik Söderlund, Glenn Douglas, Bernt Nordgren och Benny Blom.

Protokoll
§ 1

Mötet öppnades av ordförande Mikael Johansson

§ 2

Styrelsen fastställde dagordningen

§ 3

Erik Söderlund, Glenn Douglas, Bernt Nordgren, Benny Blom och Stefan Stridsman
adjungerades. Lars-Erik Holmberg valdes till justerare och Erik Söderlund till
sekreterare.

§ 4

Ordförande och sekreterare lämnade rapporter.
Frågan om fortsättning på projektet med laxräknare i Ängesån diskuterades.
Även frågan om eventuella nya arrenden diskuterades. Beslutades att Laxfonden ska
särredovisas på ett tydligare sätt i redovisning och bokslut.

§ 5

Den slutgiltiga förvaltningsberättelsen diskuterades och beslutades att lägga fram den
utan ändringar till stämman. Revisionsrapporten för år 2015 redovisades.

§ 6

Styrelsens förslag till årsstämman beslutades enligt punkterna som fanns i förslaget till
dagordning.

§ 7

Styrelsen beslutade om verksamhetsplan och budget enlig följande:
Styrelsen bedömer att föreningen har nödvändiga resurser för att bedriva verksamhet i
enighet med stadgarna under 2016 och 2017.
Styrelsen beslutar att prioritera följande:

1) Att ge god information via möten, hemsida och sociala medier till ägarkommuner,
medlemmar, media och allmänheten i kommunerna.
2) Att bedriva aktiv medlemsvård och söka samverkan med berörda kustbyar.
3) Att rekrytera nya medlemmar bland fiskerättsägare, intressegrupper och lokala
företag. Framför allt genom att åter få Kiruna och Pajala kommuner som medlemmar.
4) Att vara aktiv i offentlig debatt och med att påverka allmänhet, politiker och tjänstemän
så att målen i föreningens stadgar nås.
5) Att delta i genomförandet av Harrens dag på samma sätt som tidigare år sista
lördagen i juli 2016.
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6) Att arbeta för en bättre kartläggning av fiskbestånden i Kalix älv.
7) Att fortsätta arbetet med att samla medel till Laxfonden och göra avtal med
fiskerättsägare och yrkesfiskare som ökar antalet laxar och havsöringar som kan nå
sina lekplatser. Även på andra sätt ska föreningen och laxfonden bidra till åtgärder för
ett hållbart fiske som på sikt ger livskraftiga stammar av vild lax och havsöring.
8) Att aktivt delta i arbetet i Östersjölaxälvar i samverkan.
9) Att arbeta långsiktigt för att starta projekt för forskning och miljöförbättrande åtgärder i
Kalix älv med biflöden. Föreningen har sedan flera år en ekonomisk buffert för att
snabbt sätta igång större projekt med bidrag från nationella och EU institutioner.
10) Att marknadsföra föreningen i samverkan med andra på marknader och mässor i
Norrbotten under 2016.
11) Att planera för nationell marknadsföring av Kalix älv under kommande år i samverkan
med andra aktörer, särskilt med Heart of Lapland och Swedish Lapland.
12) Att arbeta för en rapportering av all fångad (både återutsatt och avlivad) lax och
havsöring i älven. Att informera om ”fiskekort.se” som en väg att uppnå detta.
13) Att initiera och delta i projekt för att höja kvalitén på sportfisket i Kalix älv. Målet är att
Kalix älv med biflöden ska bli en toppdestination för internationella sportfiskare.
Budget 2016
Ingående balans

Fritt eget kapital 2015-12-31

396 784

Intäkter

Service och medlemsavgifter 2016

375 000

Kostnader

Rörelsekostnader

150 000

Miljöprojekt och inventering
Räknare Ängesån (maximal kostnad)
Årets vinst/förlust Årets förlust (kan minska om bidrag beviljas)
Utgående balans Kan öka om sökta bidrag beviljas

25 000
300 000

100 000
296 789

§ 8

Beslutades undersöka om årsmötet 2017 kan arrangeras i Morjärv.

§ 9

Benny Blom informerade om dieselutsläppet i Gällivare.

§ 10

Övriga frågor
Beslutades att föreningen ställer upp med max en veckas arbete med en eventuell
fiskräknare i Kalix (Gammelgården/Stråkanäs eller annan lämplig plats i nedre Kalix
älv).
Beslutades att avvakta med miljöprojektet i Enosaari tills vidare och söka bidrag för att
helt finansiera denna åtgärd.
Beslutades att med nuvarande förutsättningar hyra i stället för att köpa utrustningen till
laxräknaren i Tväredet, Ångesån.
Stefan Stridsman informerade om ”Fiskmarknad” den 23-25 augusti i Luleå. Där ska
olika lösningar för att räkna upp- och nedvandrande fisk presenteras.

§ 11

Mötet avslutades
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Ort och datum

Ort och datum
den

Kalix den

Mikael Johansson

Erik Söderlund

Mötesordförande

Mötessekreterare

Ort och datum
Kalix den

Lars-Erik Holmberg
Justerare
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