Ballingslövssjöns och Ottarpssjöns
Fiskevårdsområdesförening

Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma 2016-03-21
Ordförande Lars Timberg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
§1

Till ordförande för stämman valdes Lars Timberg.

§2

L-G Holmberg och Krister Dacke valdes att justera protokollet från stämman.

§3

Peter Axelsson valdes till sekreterare för stämman.

§4

Beslutades att röstlängd upprättas om ärende som fordrar särskild röstlängd
kommer upp.

§5

Dagordningen presenterades och stämman godkände densamma.

§6

Stämman godkände det sätt på vilket kallelsen utlyst. Det har skett med notis på
hemsidan.

§7

Styrelsen redogjorde för verksamheten under året, vilken också framgår av
separat resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse.

§8

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, 2015.

§9

Utgått

§10

Till styrelseordförande för ett år föreslog valberedningen omval av Lars
Timberg.
Stämman valde Lars Timberg till ordförande.

§11

Till revisor på ett år föreslogs Krister Dacke och Inger Persson.
Stämman valde Krister Dacke och Inger Persson.

§12

Stämman kunde inte föreslå någon representant till valberedning så denna
lämnades vakant.

§13

Inga motioner hade inkommit till stämman från medlemmarna.

§14

Stämman godkände den upprättade fiskeplanen för 2016.

§15

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
Stämman beslutade att styrelsen skall fortsätta att arbeta för att ett dämme
kommer till stånd och koncentrera alla ekonomiska resurser på detta projekt.

§16

Stämman föreslog att styrelsen ska aktivt söka få fler medlemmar till styrelsen
samt att engagera fler yngre i fiske som fritidssysselsättning.

-1-

Ballingslövssjöns och Ottarpssjöns
Fiskevårdsområdesförening

Styrelsen fick i uppdrag att under året ta fram förslag på eventuella fiskebryggor
och var dessa skulle kunna placeras.
En annan fråga som diskuterades var att sätta ut risvasar. Styrelsen undersöker
vilka typer som skulle kunna användas och var och när de skulle kunna placeras
ut.
§17

Protokollet från årsmötet skall justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna
så snart som möjligt.

§18

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

___________________
Peter Axelsson

Justeras

____________________
L-G Holmberg

__________________
Krister Dacke
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