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Fiskeriområdets ordinarie stämma
Tid: Onsdag 30.9.2020, kl. 13.00-14.51.
Plats: Vetil kommunhus (Kivihyypänt¡e 1), valtuustosali
Närvarande: Mötesrepresentanter i enlighet med bilaga 3.1

Föredragningslista

Mötet öppnas
Fiskeriområdets ordförande Riitta A. Tilus öppnade mötet med att konstatera att de märkliga
coronatiderna vi lever i återspeglas i bl.a. tidpunkten för mötet. Mötet som skulle ha blivit av på våren
blev man på grund av undantagstillståndet tvungna att skjuta upp till en tidpunkt när det återigen var
möjligt att samlas, samt hälsade de närvarande välkomna

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

Beslut: Till mötets ordförande valdes Arto Hekkala och till sekreterare Eero Hakala, till
protokolljusterare valdes Sakari Lätti och Pekka Heikkilä och de fick i uppdrag att vid behov agera som
rösträknare

3. Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning

Beslut: Mötets sekreterare presenterade mötets deltagarförteckning (bilaga 3.1), som godkändes som
röstlängd

Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
Diskussion: Fiskeriområdets styrelse har kallat till stämma.
Kallelse till stämma (bilaga 4.1) har skickats till de av fiskeriområdet kända medlemssamfund per e-
post 15.9.2020 (bilaga 4.2), samt per brev till de medlemssamfund som meddelat sina
kontaktuppgifter till fiskeriområdet, vars e-postadresser inte meddelats till fiskeriområdet före det
ovan nämnda datumet. Om stämman har man även meddelat idagstidningen Keskipohjanmaa
t8.9.2020 (bilaga 4.41. En kallelse till stämma med till påseende-delen kompletterad hade skickats per
e-post till medlemm ar 25.9.2O2O (bilaga 4.5). En svensk version av kallelsen och föredragningslistan
finns som bilaga 4.6 till protokollet.

Beslut: Stämman konstaterades vara sammankallad på ett regelrätt vis samt beslutsförande

5. Godkännande av mötets föredragningslista
Föredrag: Stämmans ärenden behandlas i den ordning som de står på kallelsens föredragningslista

Beslut: Under stämman beslöt man sig för att framskrida enligt behandlingsordningen listad på
kallelsen (bilaga 4.1)

Bekräftelse av verksamhetsrapport samt bokslut för år 2019:
Föredrag och diskussion: Stämmans sekreterare presenterade en över 2019 års verksamhet författad
rapport samt resultaträkningen för bokslutet för verksamhetsår 2019 och en specificerad
balansräkning (balansräkningsspecifikation som bilaga 6.1), revisorns utlåtande samt en upprättad
rapport över bruk av statliga bidrag (bilaga 6.2), som alla dessa fanns som bilagor till kallelsen (bilaga
4.1l,.
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Beslut: Efter en kort utvecklande diskussion bekräftade stämman den presenterade rapporten och
bokslutet för år 2019
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Beslut om beviljande av ansvarsfrihet

Beslut: Styrelsen beviljade ansvarsfrihet för de berörda år 2019

Bekräftelse av 2020 års upprättade verksamhetsplan och plan för användning av medel
Föredrag och diskussion: Stämmans sekreterare presenterade den av styrelsen upprättade
verksamhetsplanen samt planen för användning av medel för år 2020, som fanns som bilaga till
möteskallelsen (bilaga 4.1). Efter en kort disl¡ussion konstaterade man att det, trots att
fiskeriområdets odlingsplaner stötte på märf bara motgångar och att bidragen från staten var
ohjälpligt små för att sköta ens den lagstadgþde verksamheten, inte fanns något skäl att ändra
verksamheten och planen 
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Beslut: Stämman godkände den föreslagna verksamheten och ekonomiplanerna

9. Vaf av fiskeriområdets revisor samt en suppleant för denne 1ör âr 2O2O

Föredrag: Hakala presenterade de offerter rörande revisionen för âr 2O2O som kommit in till
fiskeriområdet (bilagor 9.1 och 9.2)

Beslut: Efter en kort diskussion valde stämman Heidi Hukka (GR) till revisor och Tarja Hynynen (GR)

som hennes suppleant för att granska Mellersta Österbottens fiskeriområdes konton och
administration för är 2020

10. Val av 7-11 styrelsemedlemmar till fiskeriområdets styrelse. Val bland dessa av ordförande och vice
ordförande
Föredrag och diskussion: Under fiskeriområdets konstituerande möte 13.2.2019 valdes 8 medlemmar
till styrelsen. Fiskeriområdets styrelse beslöt under sitt möte 5.3.2020 att under den ordinarie
stämman âr 2020 föreslå att styrelsens medlemsantal inte ändras och konstaterade under samma
möte att de enligt lottning avgående är Risto Salmela och Mika Yli-Soini. Kenneth Bäckström har av
hälsoskäl bett att få avgå från styrelsen och styrelsen föreslår att man i hans ställe (till
mandatperiodens slut) väljer en av styrelsemedlemmarna. Risto Salmela informerade stämman om att
Mika Yli-Soini kände sig förhindrad att agera som styrelsemedlem.

Beslut: Stämman valde in Risto Salmela och Antti Ojala i styrelsen för de kommande tre åren, samt
Mikael Hagström istället för Kenneth Bäckström till slutet av mandatperioden, stämman utsåg ur
styrelsen Riitta A. Tilus till ordförande och Arto Hautala till vice ordförande

11 Bekräftelse av utdelning av ersättn¡ngsmedel till vattenområdesägare
Föredrag och diskussion: Stämmans sekreterare presenterade förslaget man beslöt om under
styrelsemötet 5.3.2020: att vattenområdets ackumulerade ägarersättningar delas ut till
vattenområdesägare enligt utdelningsförslaget från 2018, som finns som bilaga till möteskallelsen
(bilaga 4.1)och som NTM-centralen i Egentliga Finland har bekräftat isitt beslutt6.72.t2}t9.
Samtidigt konstaterade man att ersättningsandelar under 50 € inte delas ut, enligt 83 5 2 mom. i lagen
om fiske, till vattenområdenas ägare, utan att de övergår i fiskeriområdets bruk. De ersättningsandelar
på över 50 €, vars ägande och kontouppgifter inte har lämnats in till fiskeriområdet, blir kvar på

fiskeriområdets konto som ej redovisade medel och övergår i fiskeriområdets bruk tre år efter
utdelningsbeslutet, om inte fiskeriområdet inom den tiden erhållit de ovan nämnda kontakt- och
kontouppgifterna. Jord- och skogsbruksministeriet har tills vidare inte (före 15.9.2020) meddelat (via

Kalpa) kring utdelning av ägarersättningar som ackumulerats under är 2OI9 (NTM-centralen i Egentliga
Finlands beslut 5531317t/2O20;8.4.2020; 14.586 €). Under diskussionens gång konstaterade man att
det med tanke på fiskeriområdets ekonomiska situation vore skäl att de medlemmar som har
ägarersättningar att få skulle skänka 10-20 % eller till och med 25 % av dessa till fiskeriområdet. Man
konstaterade även att det finns saklig grund för den belastningsfaktor som styrelsen använt i

utdelningsförslaget (för alla ägarenheter faktor 2) (det finns alltså inte grund för bruk av någon annan
faktor).
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Beslut: Stämman godkände enhälligt styrelsens utdelningsförslag och beslöt att föreslå att de som har
ersättningar att få, skänker 25 % av sina ersättningsandelar till Mellersta österbottens fiskeriområde
(bilaga 11.1.)

t2. Beslut om användning av fiskeriområdets returnerade ersättningsmedel:
Föredrag: Styrelsen föreslår att ägarersättningsmedel returnerade till fiskeriområdet läggs till
områdets rörelsekapital som allmänna balansmedel

Beslut: Stämman godkände styrelsens förslag

övriga ärenden
Föredrag: Styrelsen har beslutat att ge Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus i uppdrag att upprätta
fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. Kalatalouskeskus presenterar under mötet riktlinjerna för
hur nyttjande- och vårdplanens upprättningsarbete ska framskrida.

Diskussion: Efter att mötets sekreterare hade presenterat riktlinjerna för nyttjande- och vårdplanen
(bilaga 13.1) och berättat om hur planeringsarbetet ska fortskrida, konstaterade stämman i sin
diskussion att nyttjande- och vårdplansarbetet fortskrider sakligt, trots att arbetet det kräver
förutsätter rentav orimliga satsningar och kraftansträngningar av fiskeriområdet, sett till
finansieringen.

13.

14. Mötet avslutas
Ordförande Arto Hekkala avslutade mötet

Arto Hekkala

ordförande

Vi har som utvalda granskat mötesprotokollet

Sakari Lätti
protokolljusterare

Eero Hakala

sekreterare

Pekka Heikkilä
protokolljustera re


