Fiskestämma för Säters FVOF
Protokoll nr. 6

2008:1

Närvarande
Ulf Ljusteräng
Ulla Karlmats
Johan Wikström
Patrik Andersson
Åke Berg
Anders Norman

Datum
Tid
Plats

2008-04-21
Säters Stadshotell

Sven Andersson
Yngve Holmstedt
Åke Nylund
Torsten Jusslin
Bill Brännström

1.

Stämman öppnades av ordförande Ulf Ljusteräng.

2.

Till ordförande för stämman valdes Bill Brännström, till sekreterare Ulla Karlmats och till
justerare tillika rösträknare valdes Johan Wikström och Patrik Andersson.

3.

Anteckning av närvarande medlemmar/ombud, se ovan, samt ajournering av röstlängd.

4.

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt, annons i Säterbladet 2008-04-02. Stämman godkände kallelsen.

5.

Inga stadgeändringsförslag föreslogs stämman.

6.

Paragrafen inte aktuell, angående beslut som kopplar till § 5 (direkt ikraftträdande av stadgeändring efter det andra beslutet).

7.

Ingen anmälan och prövning av övriga frågor.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga)
Densamma föredrogs och godkändes av stämman.

9.

Kassörens ekonomiska redogörelse (bilaga)
Densamma föredrogs och godkändes av stämman.

10.

Revisorernas rapport (bilaga)
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman.

11.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12.

Valberedningens förslag till antal ledamöter till styrelsen
Enligt stadgarna ska antal ledamöter till styrelsen vara minst 5 samt minst 1 suppleant.
Valberedningen förslag om 7 ledamöter och 2 suppleanter godkändes av stämman.
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13.

Inte aktuellt att utse kassör utom styrelsen (adjungerad styrelsepost).

14.

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleant/-er (bilaga)
Fyllnadsval av kassör, Anders Norman, 1 år, nyval.
Ledamot, Tore Fahlholm, 2 år, omval.
Ledamot, Patrik Andersson, 2 år, omval.
Ledamot, Torsten Jusslin, 2 år, omval.
Suppleanter, Mikael Andersson, Yngve Holmstedt och Christer Mårs, 1 år, samtliga omval.
Funktionärer med 1 år kvar av förordnandet
Ulf Ljusteräng, Ulla Karlmats och Åke Berg.

15.

Val av två revisorer och en revisorsuppleant (bilaga)
Revisorsuppleant, Sven Andersson, 1 år, omval.
Revisorer med 1 år kvar av förordnandet
Torsten Stenqvist och Bo Stenqvist.

16.

Valberedningens förslag till antal och tillträdande kandidater till valberedningen (bilaga)
Enligt stadgarna ska antalet kandidater vara minst 2. Valberedningen föreslog stämman 2
ledamöter, vilket stämman godkände.
Valberedning, Åke Nylund (sammankallande), 1 år, omval.
Valberedning, Torbjörn Orr, 1 år, omval.

17.

Ersättning till funktionärer och fisketillsyn samt ersättning för bilresor (bilaga)
Stämman beslutade om oförändrade ersättningsnivåer till funktionärerna. Stämman godkände att styrelsen får besluta om ersättning för fisketillsyn och fiskekortkontroller.

18.

Inkomna motioner
Inga inkomna motioner från medlemmarna finns att behandla.

19.

Fastställande av fiskeregler och nyttjandet av föreningens vatten
Ingen förändring av nuvarande fiskeregler (finns beskrivna på fiskekorten).

20.

Fastställande av fiske- och verksamhetsplan under kommande verksamhetsperiod (bilaga)
Stämman fastställer föredragen fiske- och verksamhetsplan för 2008.

21.

Fastställande av avgifter för och typ av fiskekort samt …
Stämman beslutar om oförändrade avgifter och typ av fiskekort. Ett fiskekort för institutioner har framtagits (enhetskort), säljs endast genom ordförande Ulf Ljusteräng
… styrelsens budgetförslag (bilagor)
Fråga ställdes och diskussion följde angående hur länge föreningens budget ska gå minus
(beräknat underskott för 2008 är 9 650 kr). Stämman godkänner budgetförslag.
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22.

Information/förslag från styrelsen
1. Statistik på inkomster, utgifter och trender har gjorts av ordförande Ulf Ljusteräng.
Antal sålda sportfiskekort minskar medan ädelfiskekortförsäljningen ökar starkt.
2. Utsättningsfisk (öring) har blivit dyrare i inköp, vilket i kombination med minskade
inkomster från kortförsäljning medför att utsättning under 2008 blir något mindre.
3. En kort visning av ”nya” hemsidan genomfördes efter stämman.

23.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

24.

Meddelande om var och när stämmoprotokoll finns tillgängligt
Efter att protokollet har justerats, ca.1½ vecka efter mötet, finns detsamma tillgängligt i en
pärm på Säters bibliotek. Ordförande Ulf Ljusteräng ska uppdatera ”bibliotekspärmen”
tillika alla fiskepärmarna (protokoll mm har standardiseras).

25.

Bill Brännström tackar stämmodeltagarna för visat intresse och avslutar stämman, varefter
avnjuts förtäring.

Justeras

Patrik Andersson

Johan Wikström

Ledamot

Kassör
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