Ordinarie fiskestämma
Glotternsjöarnas Fiskevårdsområdesförening
torsdagen den 14 mars 2019 kl 1800
Hultdalsskolans fritidsgård
Närvarande:
Leif Dahlström
Henry Höög
Åke Axelsson
Christian Nossbring
Mikael Söderbäck
Thomas Danebrand

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Vattenägare (Loddbynäset)

§ 1 öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.

§ 2 Val av ordförande
Christian Nossbring valdes till ordförande för fiskestämman.

§ 3 Protokolljusterare
Åke Axelsson och Mikael Söderbäck utsågs att justera dagens protokoll samt fungera som
rösträknare.

§ 4 Sekreterare pro tempore
Henry Höög valdes till sekreterare för fiskestämman.

§ 5 Anteckning av närvarande samt beslut om röstlängd
Stämman beslutade att ovanstående deltagarförteckning skall
utgöra röstlängd.

§ 6 Fastställande av dagordning
Ordföranden föredrog dagordningen vilken antogs av stämman.

§ 7 Fråga om kallelse skett stadgeenligt
Stämman konstaterade att så skett.

§ 8 Verksamhetsberättelse
Sekreteraren uppläste styrelsens verksamhetsberättelse som godkändes
och lades ad acta.

§ 9 Revisorernas berättelse
Punkten bordlägges till nästa styrelsesammanträde.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Punkten bordlägges till nästa styrelsesammanträde.

§ 11 Kostnadstäckning
Det utgår inget arvode till styrelsen med undantag för ett fritt fiskekort
för varje styrelsemedlem. Direkta utlägg styrelsemedlem haft för
fiskevårdsföreningens räkning ersätts mot verifikation.

§ 12 Val av styrelse
Fiskestämman valde följande till ny styrelse:
Christian Nossbring
Ordförande för ett år
Leif Dahlström
Ledamot för två år.
Henry Höög
Ledamot för två år.
Åke Axelsson, Mikael Söderbäck och Daniel Johansson har ett år kvar vardera sedan förra
fiskestämman.

§ 13 Val av revisor
Magnus Stensson valdes till Revisor för ett år.

§ 14 Valberedning
Styrelsen kommer som tidigare år att fungera som valberedning.

§ 15 Motioner
Punkten utgår då inga motioner förelåg.

§ 16 Förslag till fiskevårdsplan
Sekreteraren uppläste styrelsens förslag till fiskevårdsplan vilken godkändes av stämman.

§ 17 Förslag till inkomst och utgiftsstat
Styrelsen har att anpassa utgifterna efter inkomsterna och i övrigt eftersträva en stabil
ekonomi.

§ 18 Övriga frågor
Simon Karlsson är limnolog på kommunen och har lovat att vara behjälplig med tillstånd till
provfiske av kräftor och andra angelägenheter.

§ 19 Stämmoprotokollet
Stämmoprotokollet läggs ut på hemsidan. Anslagstavlan vid Sågarbacken saknas det nycklar
till så där sker ingen anslagning.

§ 20 Avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
Henry Höög
Justeras
Åke Axelsson

Bilagor:
1 dagordning
2 Verksamhetsberättelse
3 Fiskevårdsplan

Mikael Söderbäck

