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Flaten m fl sjöars fvof
Årsmötesprotokoll
2017-03-29
1. Årsmötet öppnas
Ordföranden Göran Ekelund hälsade alla välkomna till Skeppet i Målilla.
Därefter förklarades årsmötet öppnat.
2. Godkännande av kallelse till årsmötet
Mötet godkände kallelsen som skickats som brev via posten eller som e-mail.
3. Närvaro
Närvaron registrerades, se bifogat dokument.
4. Dagordning
Mötet godkände den av ordföranden framtagna dagordningen.
5. Val av ordförande för mötet
Göran Ekelund valdes som ordförande för mötet.
6. Val av sekreterare för mötet
Tomas Jarhult valdes som sekreterare för mötet.
7. Val av protokolljusterare för mötet
Christer Berneskog och Markus Kuster valdes att justera mötesprotokollet.
8. Styrelsens berättelse över verksamhetens förvaltning
Kassör Annelie Isacsson redogjorde för 2016 års bokslut. Omsättningen
uppgick till 36980 kr, Det blev en förlust på 1593 kr. Kassabehållningen 31/12
2016 uppgick till 78872 kr.
Styrelsen redogjorde för de styrelsemöten som hållits sedan föregående
årsmöte. Bl a har informationstavlorna vid sjöarna uppdaterats, hemsidan
förnyats, en båtramp anlagts, en båt köpts in liksom bord/bänkar. Försäljning
av fiskekort via ”ifiske” har också genomförts.
9. Revisorernas berättelse
Annelie Isacsson läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna Kate Jonsson
och Elisabet Rosén hade inga anmärkningar och de tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsen under räkenskapsåret.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
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11. Förvaltningskostnader
Förvaltningskostnaderna, 400 kr för ordföranden samt 200 kr för kassör
respektive sekreterare slopas kommande år.
12. Uppkommen vinst/förlust
Årsmötet biföll styrelsen förslag om att styrelsen återkommer med förslag på
hur ansamlad vinst ska hanteras.
13. Val av styrelseledamöter
Göran Ekelund, Tomas Jarhult, Börje Carlsson, Bertil Carlsson samt Bernt
Johnsson omvaldes för två år. Annelie Isacsson, Thomas Isacsson, Mats Uebel
och Jerry Thoresson har ett år kvar på sitt förordnande.
14. Val av styrelsesuppleanter
Inger Fröjd och Evert Lind omvaldes för ett år.
15. Val av revisorer
Kate Jonsson och Elisabet Rosén omvaldes för ett år.
16. Val av ordförande, kassör och sekreterare
Göran Ekelund omvaldes som ordförande, Annelie Isacsson omvaldes som
kassör och Tomas Jarhult omvaldes som sekreterare.
17. Upplåtelse av fiske samt villkoren därför
Årsmötet beslutade att upplåtelse av fiske samt villkoren därför behålls
oförändrade förutom att Ing-Britt slutar som fiskekortsförsäljare.
18. Avgifter för sportfiske och angel
Årsmötet beslutade att avgifterna behålls oförändrade. Styrelsen fick dock i
uppdrag att utreda avgifternas storlek.
19. Villkor för kräftfiske
Årsmötet beslutade att villkoren för kräftfiske behålls oförändrade. Under
2017 är kräftfisket tillåtet under perioden 2017-08-11 – 2017-09-24. Burarna
får läggas i efter kl 17 och ska tas upp senast kl 9 dagen efter.
20. Av styrelsen väckta frågor
Styrelsen har börjat undersöka möjligheten att ordna en handikappsvänlig
brygga på lämpligt ställe. Årsmötet biföll att detta arbete fortsätter.
21. Övriga frågor
Styrelsen tillser att inköpt bord/bänkar placeras vid rampen i Sandviken.
Fisketillsynsmännens kontaktuppgifter ska sättas upp på informationstavlorna.
Styrelsen undersöker om vi ska placera ut risvasar.
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22. Årsmötet avslutas
Roy och Ing-Britt avtackades efter lång och trogen tjänst i föreningen och
därefter förklarade Göran Ekelund årsmötet avslutat.
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