PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR GIMMENS FVOF

Plats:

Gimsbärke bystuga

Tid:

Måndagen 14 mars 18:30

§1

Stämmans öppnande
Dan Hallin hälsade alla välkomnade och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande för mötet valdes Dan Hallin.
Till sekreterare valdes Magnus Holm

§3

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Gösta Grånäs och Kjell Larsson

§4

Anteckning av närvarande medlemmar jämte ombud för medlemmar, samt
Beslut om röstlängd.
Närvarande har prickats av i dörren enligt röstlängden och notering gjorts för
de personer som inte är fiskerättsägare. Mötet beslutade godkänna ordningen
och fastställa den upprättade röstlängden.

§5

Frågan om kallelse har skett i behörig ordning.
Kallelse har skett genom annonsering i Gagnefsbladet samt Borlänge
annonsblad. Mötet beslöt att godkänna förfarandet.

§6

Styrelsen berättelse över det gångna verksamhets och räkenskapsåret.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande och mötet beslöt godkänna
densamma.

§7

Kassarapport och revisionsberättelse, samt frågor med anledning av vinst
eller förlust (§10)
Kassören föredrog kassarapport och ordförande föredrog revisionsberättelsen.
Båda lades till handlingarna med mötets godkännande.

§8

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den period revisionen
omfattade.

§9

Frågan om arvode och andra ersättningar till styrelsen, revisorer och ombud.
Stämman beslutade att arvodet till styrelsen och dess suppleanter samt
fisketillsyningsmän ska utgå i form av fritt fiske inom Gimmens Fvof.

§10

Val av styrelseledamöter och ersättare.
Omval ledamöter:

Mikael Karlsson, 2 år
Dan Hallin, 2 år
Jan-Olov Hedberg, 2 år

Nyval ledamöter:

Magnus Holm, 2 år
Sara Hallin,2 år

Ersättare:

Gösta Grånäs, 1 år
Johnny Andersson, 1 år
Janne Olsson, 1 år

(kvarstår sedan tidigare Kjell Larsson och Lars Jonsson)
§11

Val av styrelseordförande för nästa verksamhetsår bland de ordinarie
styrelseledamöterna.
Till ordförande valdes Dan Hallin.

§12

Val av revisorer och revisor revisorersättare.
Revisorer: Kjell Danielsson och Rolf Ohlérs.
Ersättare: Uno Danielsson

§13

Val av valberedning för nästkommande år.
Till valberedning omvaldes Karin Hallin (sammankallande) samt Anders
Lundberg.

Mötet uppmanade alla att försöka hitta fler och nya ledamöter till valberedningen!
§14

Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

§15

Fastställande av plan för fiskevårdande åtgärder och övrig verksamhet samt
beslut om fiskets bedrivande/fiskeregler under kommande verksamhetsår.
Synpunkt framkom om att plantera in Siljansöring i stället för Conovesi öring.
Styrelsen ser över möjligheterna.

§16

Fastställande av avgifter för fiskerättsbevis och fiskekort samt
tillkännagivande om var och när fiskerättsbevis får lösas.
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för fiskerättsbevis och dagkort.
Styrelsen föreslog en höjning av årskort till 250:- vilket bifalles.
Försäljning sker via samma försäljningsställen som tidigare år.
Det går nu även att köpa fiskekort på internet (ifiske.se).

§17

Fråga om vilka tidningar annons med kallelse till nästa fiskestämma skall
införas.
Stämman beslöt att kallelse ska införas i Gagnefsbladet samt Borlänge
annonsblad samt på hemsidan.

§18

Bestämmande av plats där protokollet från stämman skall hållas tillgängligt
för medlemmarnas granskning (vanligtvis hos ordförande).
Stämman beslutade att protokollet ska finnas tillgängligt för granskning hos
ordförande.
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