
PROTOKOLL 
 

ORDINARIE FISKESTÄMMA 2021 
RÅÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING ANNO 2000 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22, Helsingborg  
Tisdagen den 19 oktober 2020, kl 19.00 

 

 
Närvarande från styrelsen: Dieter Eckhoff, Peter Magnusson, Robert Mason, Nina Syde, 

Martin Sommar, Patrik Bjurenstål, Bengt Persson, Peter Danielsson, Arne Tönnesson 
 
Sekreteraren hälsar välkomna och förklarar årsstämman öppnad  

§ 1. Till ordförande av stämman valdes Dieter Eckhoff 
 

§ 2. Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare, valdes Peter Danielsson och 
Robert Mason 

 
§ 3. Till sekreterare valdes Nina Syde 

 
§ 4. Underlag för röstlängd: Erik Lundborg, fastighetsägare Kusken 8 med rösträtt. 

Staden har en röst och Dieter Eckhoff, fastighetsägare Kålhuvudet 15 har en röst. 
 

§ 5. Dagordningen för årsstämman föredrogs och godkändes. Ändringen att 14 lades 
först är för att föredragare ska kunna gå efter sina föredrag. 

 
§ 6. Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.  

 
§ 7. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen 

föredrogs och godkändes. Se bilagor 1.  
 

§ 8. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 augusti 2021 till 
och med 31 juli 2022.  

 
§ 9.  Ingen ersättning har utgått till styrelsen, förutom årligt julbord. 

 
§ 10. Val av styrelse. 

 
Till ordförande på 1 år omval Dieter Eckhoff. 
Till kassör på 2 år omval Robert Mason 
 
 

§ 11. Till revisor på 1 år valdes Majvy Mattsson.  
 

§ 12. Till valberedningen valdes Erik Lundborg, styrelsen har mandat att plocka fram en 
ytterligare om det behövs. 

 
 

§ 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. Inga motioner har 
inkommit. 

 
§ 14. Fråga om fiskevårdens bedrivande (fiskevårdsplan) under kommande 

verksamhetsår samt villkor för upplåtelse av fiskerätt.  
14:1 Lotta Wallin, NSVA redovisar hur NSVA arbetar med utredningen kring 
anledningen till fiskdöd nedströms Ättekulladammen, som har Ättekulla 
industriområde som avrinningsområde. Se bilaga 2. 



Ellinor Persson och Niklas Axheimer från miljöförvaltningen redovisar hur de 
arbetar med att spåra dagvattenutsläpp från verksamheterna på Ättekulla 
industriområde. 
 
14:2 Görarpsdämmet nuläge i projektet, redovisas av projektledare Anna Olsson, 
vattenplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen.  
 
14:3 Elfiskerapport redovisas. Se bilaga 3.  
 
 
14:4 Utförda åtgärder: 
  

Rååns Fiskevårdsområde: 
- Försäljning av fiskekort  
- Fiskevärdar som utövat tillsyn. 
- Elfiske på 7 lokaler. 
- Medverkan i Rååns vattenråd. 
- Fria fiskvägar utanför Helsingborgs kommun. 
- Hemsidan www.rfvo.se samt Facebook  
- Biotopvårdande åtgärder utförda i Rååns huvudfåra och Kövlebäcken.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg: 

- Fria fiskvägar samt lekinventering 
- Skötsel av sportfiskesträckan, ex röjning vid fiskeplatser. 
- Fiskestigen Pålstorp 
- Biotopvårdande åtgärder utförda i Rååns huvudfåra, vid Gantofta och Rååns 

hamn. 
 

14:5 Åtgärdsförslag:  
- Elfiske 
- Fria fiskvägar uppströms Helsingborg 
- Biotopvårdande åtgärder i Råån med biflöden. Tex mellan Vallåkra och 

Gantofta för att blocklägga. Kövlebäckens mynning, återmeandringsslinga. 
Uppströms bron i Vallåkra, göra ett större svämplan. Försöka få igång 
alplanteringsprojekt där det behövs beskuggning längs Råån.  

 
§ 15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. 

Årsstämman beslutade att godkänna budgetförslag för år 2021/2022, bifogas 
protokollet som bilaga 4. 
 

§ 16. Ingen övrig fråga lyftes.  
 

§ 17. Årsmötesprotokoll finns tillgängligt på hemsidan www.rfvo.se cirka två veckor efter 
stämman. Även Råå bibliotek. 

 
§ 18. Ordförande Dieter Eckhoff tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.  

Helsingborg 2021- 

Ordförande:    Sekreterare: 

 

 

Dieter Eckhoff   Nina Syde 

http://www.rfvo.se/


Justeras:    Justeras: 

 

 

Peter Danielsson   Robert Mason 


