Protokoll fört vid Mädans Fiskevårdsområdes årsstämma 2014 07 16
Närvarande: Andreas Renström, Einar Pálsson, Arne Sundström, Kent Gradin, Greger Wedin, Tommy
Sjölund
Plats:
Hos Andreas
§1 Val av stämmans ordförande
Andreas valdes till stämmans ordförande.
§2 Val av justerare
Till justerare valdes Kent.
§3 Val av sekreterare
Till stämmans sekreterare valdes Tommy.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§5 Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.
§6 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades med godkännande till handlingarna.
§7 Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse
Andreas föredrog verksamhetsberättelsen, som med godkännande lades till handlingarna.
Inkomsterna under året har varit 800 kr. I kassan finns nu 6 563 kr. Därmed lades kassaberättelsen med
godkännande till handlingarna.
§8 Revisionsberättelsen
Tyvärr har ingen revisionsberättelse inkommit, varför Andreas får i uppdrag att ta fram en sådan.
§9 Godkännande av styrelsens ansvarsfrihet
Stämman ansåg, att så snart revisionsberättelsen har inkommit, kan full ansvarsfrihet för styrelsen
beviljas.
§10 Val styrelseordförande
Andreas omvaldes till ordförande för en tid av 1 år.
§11 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
Samtliga ledamöter uppe till val, omvaldes för en tid av 2 år.
§12 Val av revisorer
Revisorerna omvaldes för en tid av 1år.
§13 Arvoden till styrelsen och revisorer
Beslutade stämman att inga arvoden ska utgå.
§14 Förslag från styrelsen (Fiskevårdsplan för 2014)
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Beslutades att en brygga sätts ut i Rydtjärnen för att underlätta för flugfiskare. Einar ansvarar för att
detta.
Tydliga regler för fisket i Rydtjärnen anslås. Andreas ansvarar för detta.
Andreas tar kontakt med fiskerikonsulenten för upprättande av en strategisk plan för Rydtjärnen. Vad
ska inplanteras m m? Andreas får stämmans mandat att handla efter den upprättande planen.
Information angående fisket i Åsängssjön och Mädansviken uppsätts på resp. område. Ansvarig för detta
blir Andreas.
På grund av det sämre kräftfisket föregående år beslutades, att enbart provfiske genomförs i år.
Kräftfest blir det dock som vanligt även i år (köpta kräftor) hos Einar och Susanne.
Provfisket genomförs fre 8 aug och festen är lö 9 aug (anslås vid spruthusen).
§15 Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom.
§16 Avslutning
Andreas avslutade årsstämman och bjöd medlemmarna på gott kaffe med dopp.

Vid protokollet: ________________________________
Tommy Sjölund

Justeras:

________________________________
Andreas Renström, ordf
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Kent Gradin

2(2)

