
 

 

Pörtö-Bodö Delägarlag 

Årsstämma 2020 per e-post 
  
Pörtö-Bodö Delägarlag – agenda för årsstämma 
torsdag 18.6.2020 
 
 
1. Fastställande av röstlängd 
 Förslag: Som röstlängd används Delägarlaget delägarförteckning 
2. Justering av protokollet  

Förslag: Protokollet justeras genom att det görs tillgängligt för samtliga delägare på 
Pörtö skola fr.o.m. den 25.6.2020. Eventuella anmärkningar skall meddelas 
styrelsen.  

3. Sammankallandet av stämman. Kallelsen har postats till en representant för samtliga 
fastigheter som är registrerade hos delägarlaget till den adress som i finns 
delägarlagets register. Anslag har satts upp på Bodö brygga, Tredjeholmen, Norra 
Bodö, Ångbåtsbryggan och Skolan. Kallelsen finns också på Pro Pörtös hemsida. 
Stämman hålls i enlighet med den temporära ändringen av lagen om samfälligheter 
(301/2020) per e-post p.g.a. Covid-19 pandemin. 
 Förslag: Konstateras att stämman är lagligt sammankallad. 

4. Verksamhetsberättelsen för föregående år 
 Förslag: Den förelagda verksamhetsberättelsen (bilaga) godkänns 
5.   Bokslutet för föregående år 

Förslag: Det förelagda bokslutet (bilaga) fastställs. 
6.   Verksamhetsgranskarnas berättelse och utlåtande 

Förslag: Stämman tar del av berättelsen och utlåtandet (bilaga). 
7.   Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga för 
föregående år 
      P.g.a. det exceptionella mötesförfarandet detta år läggs ett förslag om ansvarsfrihet 

fram redan i denna dagordning. Delägare som motsätter sig att ansvarsfrihet beviljas 
ombeds meddela detta till styrelsen och verksamhetsgranskarna snarast så att de 
övriga delägarna kan informeras i god tid före stämman och ett omröstningsförfarande 
delges.    

Förslag: Ansvarsfrihet beviljas. 
8.   Fastslående av arvode för styrelsemedlemmar och verksamhetsgranskare.  

Förslag: Inget arvode betalas. 
9.   Redskapsenheter 

Förslag: Rätten till nyttjandet av fiskevattnet bestäms utifrån redskapsenheterna så 
att totalantalet redskapsenheter inom delägarlagets vattenområde liksom tidigare är 
högst 9200 redskapsenheter. De olika fångst- och fiskeredskaps redskapsenheter 
bestäms i enlighet med tidigare.    

10. Beslut om hur fiskerätten ska anges vid fiske med stående redskap. 
Förslag: Gällande lagbaserade regler skall följas. 

11. Redskapsenhetsavgiften  
Förslag: Bibehålls som 70 cent per enhet och tilläggsenhetsavgift för utomstående 
yrkesfiskare 70 cent per enhet. Styrelsen befullmäktigas att inom ramen för 
tillbudsstående icke utnyttjade redskapsenheter bevilja upp till 45 tilläggsenheter 
(motsvarande t.ex. 4 nät och ett kastspö) per fastighet för det dubbla enhetspriset 
åt: 
• delägare som inte har tillräckligt med enheter 
• fastighetsägare inom delägarlagets område som inte har andel i delägarlaget. 



 

 

12. Fiskeredskap 
  Förslag: samtliga lagliga fångstredskap får användas inom området om inte  
  Fiskeriområdet besluter annat.  
13. Skötsel 

Förslag: Fiskeområdets plan för nyttjande och vård följs. Övervakningen fortsätter, i 
första hand genom Fiskeriområdets övervakare. 
Delägarlagets plan för utplanteringar och skyddsområden följs. Delägarlaget 
beslutar att högst 1200 euro kan användas för utplantering av öring år 2021. 

14. Jakträtt på delägarlagets område. 
Förslag: Efter att delägarstämman har tagit beslut om ramarna för jakt inom 
delägarlagets område, kan styrelsen bevilja jakttillstånd. 

15. Statliga medel 
Förslag: Delägarlaget tillkommande vattenägaravgifter och handredskaps-
fiskemedel får såsom tidigare och enligt tidigare villkor användas av Fiskeriområdet 
för främjandet av vattenområdet och fisket även detta kalenderår. 

21. Val av styrelsemedlemmar och personliga suppleanter 
P.g.a. det exceptionella mötesförfarandet detta år tillämpas följande avvikande 
förfarande för nominering och val. Den nuvarande styrelsen (Harro Pitkänen, Hans 
Jonasson, Annika Blomqvist med Markus Tallberg, Ingvar Bussman respektive Mona 
Kvickström som personliga suppleanter) står till förfogande för en ny period. Andra 
personer intresserade av styrelseuppdrag ombeds anmäla sitt intresse till styrelsen 
snarast så att nomineringen/arna kan delges delägarna i god tid före stämman och ett 
omröstningsförfarande delges.  

Förslag: Till styrelsemedlemmar återväljs Harro Pitkänen, Hans Jonasson, Annika 
Blomqvist med Markus Tallberg, Ingvar Bussman respektive Mona Kvickström som 
personliga suppleanter. 

22. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter 
Förslag: Till verksamhetsgranskare återväljs Ole Sandman med Svante Siggberg 
som suppleant.  

23. Val av representant till Fiskeriområdes stämmor. 
Förslag: Till representant återväljs Markus Tallberg. Till suppleant väljs Harro 
Pitkänen.  

 
Stämmoprotokollet finns till påseende på anslagstavlan i posten vid Pörtö Skola fr.o.m, 
den 25 juni till slutet av juli. 
 
 

 


