Kalix älv ekonomisk förening 716465-4431
Kallelse till ordinarie årsstämma
lördag den 14 april 2018 kl 14.00

Styrelsen för Kalix älv ek för kallar härmed till ordinarie årsstämma. Stadgeenliga ärenden kommer
att behandlas. Däribland förvaltningsberättelse för 2017 års verksamhet, medlemsavgift för 2018,
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 13.00.
Plats: Gällivare, Folkets hus, lokal Granen
Tid: lördag 2018-04-14 kl 14.00
OBS! Kjell Nilsson från Fiskmiljö i Nilivaara kommer att inleda stämman med att berätta
om utförda och kommande fiskevårdande projekt som syftar till att återställa skador som
tidigare flottledsarbeten, dikningar och skogsvägsbyggen åstadkommit.
2017 års stämma beslutade att medlemsavgiften för 2017 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 2017 (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 2016 års avgift är betald (200 kr/år).
Vi önskar att deltagarna på stämman gör en föranmälan om deltagande via SMS på tel 0706746920 eller e-post information@kalixriver.se. Man kan också anmäla sig via vår Facebooksida.
Vi kommer att bjuda på fika innan stämman. Därför vill vi veta hur många som kommer. Även icke
medlemmar och media är välkomna som gäster efter föranmälan. Försök gärna planera samåkning!
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 äldre handlingar.
Välkommen!
Mikael Johansson, ordförande
Enl uppdrag Erik Söderlund, adj sekreterare
Kalix älv ek för, orgnr 716465-4431
Storgatan 55
956 31 Överkalix
tel 070-6746920 (sekreterare Erik Söderlund)
information@kalixriver.se
www.kalixriver.se
Facebook: Kalix älv ek för, Twitter: Kalix älv ek för
OBS! Se baksidan för viktig information till fiskerättsägare!

Till medlemmar i Kalix älv ek för som är ägare av fiskerätt.
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 med löpande kontakt med länsstyrelsen i Norrbotten.
Styrelsen uppmanar också 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.
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.
Om Din samfällighet är intresserad av att medverka i en förbättrad gemensam bevakning kan Ni ta kontakt
med Kalix älv ek. för. sekreterare Erik Söderlund. Det kan handla om att Ni efter överenskommelse tar emot
bevakare från andra platser eller att Era bevakare besöker andra platser. Det kan också handla om att man
gemensamt gör punktinsatser, vidareutbildar bevakare, producerar information och gör gemensam
annonsering.
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 fångas och återutsätts eller fångas och behålls.
Ängeså FVO fortsätter i år med att sälja gälplomber (taggar) till sportfiskare som vill fiska lax. Det kan vara
en alternativ för fler fiskeområden längs älven. (se information på ranealven.se)
Kalix älv ek för har 2015 och 2017 finansierat och skött en fiskräknare i nedre delen av Ängesån. Den har
givit värdefull information om laxvandringen i detta viktiga fiskeområde. Även i Linafallet räknas
vandrande fisk. 2017 provade länsstyrelsen i Norrbotten med viss hjälp från vår förening att driva en
fiskräknare i Åkroken nära älvmynningen. Sedan ett antal år har vandrande lax i Jockfall räknats. Statistiken
har publicerats 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.
Ta gärna direkt kontakt i dessa frågor:
tel 070-6746920 (sekreterare Erik Söderlund)
information@kalixriver.se
www.kalixriver.se
Facebook: Kalix älv ek för, Twitter: Kalix älv ek för

