
Protokoll fört vid Fiskestämma med Rååns 

Fiskevårdsområdesförening Anno 2000,   
Stadsbyggnadsförvaltningen,Järnvägsgatan 22 

Tisdag den 25 oktober 2011, kl 19.00 

 

Närvarande från RFVOF:s styrelse: Pontus Runeke, Dieter Ekhoff, Björn Stuhr-Olsson, 

Martin Sommar, Lars-Erik Widarsson, Hans Bosson vid protokollet Christina Bager. 

Från valberedningen Jan Malmborg. Samt Linda Hellberg och Per Lindquist från 

Helsingborgs Kommun. 

 

 

Pontus Runeke hälsade välkomna och förklarade årsstämman öppnad. Samt 

informerade om arbetet kring Råån och visade bilder från miljön i och kring Råån. 

 

 

§ 1  Till ordförande för årsstämman valdes Pontus Runeke. 

 

§ 2  Till att justera dagens protokoll valdes Linda Hellberg och Martin 

Sommar. 

 

§ 3  Till sekreterare valdes Christina Bager. 

 

§ 4  Närvarolista upprättades, vilken dessutom gjorde underlag för röstlängd. 

 

§ 5  Dagordningen för årsstämman föredrogs och godkändes. 

 

§ 6  Mötet ansågs vara behörigen utlyst. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt   

revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. Se bilaga 1. 

 

§ 8 Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 

augusti 2010 till och med 31 juli 2011. 

 

§ 9  Ingen ersättning har utgått till styrelsen. 

 

§ 10  Val av styrelse. 

 

10:1 Till ordförande på ett år nyval Dieter Eckhoff. 

 

Till styrelseledamot på 2 år nyval Per Lindqvist 

Till styrelseledamot  på 1 år fyllnadsval Linda Hellberg 

 

 

10:3 Till suppleant i styrelsen på 2 år nyval Pontus Runeke 

 

§ 11  Till revisorer på 1 år valdes Stefan Nordensköld och Majvy Mattsson 

 

Till revisorssuppleant på 1 år valdes Bernt Engström 

 



§ 12 Till valberedning på ett år valdes Jan Malmborg (sammankallande), Ole 

Andersson  och Ingemar Jönsson. 

 

§ 13  Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. Inga 

motioner har inkommit. 

 

§ 14  Fråga om fiskets vård och bedrivande(fiskevårdsplan) under kommande 

verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse av fiskrätt. 

 

14:1 Fiskevårdsplan och elfiske är dokumenterat av Anders Eklöf.  

Se bilaga 2. 

 

14:2 Utförda åtgärder:  

Revidering av beskrivning av Fiskevården, Entreprenaduppdraget, har 

genomförts.  Robert Versa är anlitad som konsult. 

Fria fiskevägar/avlägsnande av vandringshinder, utföres under vår och 

höst. 

Röjning/vasshuggning av fiskeplatser, Råå-Gantofta, under försommar och 

sensommar. 

Fisketillsyn 

Komplettering av fiskevårdsplan, beställd och klar dec 2011 

 

 

14:3 Åtgärdsförslag: 

Se bilaga 3. 

Korrigering av två trummor i Tirupsbäcken (Beställt försommaren 2011) 

Borttagning av vandringshinder i Kövlebäcken (Beställt försommaren 

2011) 

Vattenvårds och miljöåtgärder i Lussebäcken, förslag på 

genomförbarhetsstudie samt ansökan om bidrag Lst. 

Utredning Görarpsdämmet, samarbete mellan Helsingborgs Stad och 

Rååns Vattendragsförbund. 

Renovering av bryggor samt uppförande av handikappsanpassad brygga. 

 

  § 15  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. 

 

Årsstämman beslöt att godkänna budgetförslaget för år 2011/2012 bifogas 

till protokollet. Bilaga 4. 

 

§ 16  Övriga frågor. 

 

16:1  Jan Malmborg kom med förslag om fritt fiske för handikappade 

personer. Frågan hänskjutes till styrelsen. 

                                 

§ 17  Årsmötesprotoll finns tillgängligt på Råå Bibliotek från 30/11 samt på 

hemsidan www.rfvof.se 

 

 

§ 18  Ordförande Pontus Runeke tackade alla styrelseledamöter, revisorer och 

valberedning för ett gott arbete under året. 

http://www.rfvof.se/


 

 Björn Stuhr Olsson framförde styrelsens tack till avgående Ordföranden 

Pontus Runeke och Sekreteraren Christina Bager. 

 

 

 

Pontus Runeke tackade för visat intresse och förklarade årsstämman  

avslutad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande:  Sekreterare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

 

 

 

 

     

                                                                                                             


