
Plats:

Mddans Fiskevirdsomride - Rytjdrn

Protokoll fort vid Mddans FiskevArdsomrides irsstdmma 2017-07-23

Ndruarande: Paula Sundqvist, Einar P6lsson, Arne Sundstr6m, Lars Nilsson, Henrik
Sundstrom och Jan Sundqvist.
Hos Lars Nilsson.

$1 Val av stiimmans ordfcirande
Till stdmmans ordf6rande valdes Paula Sundqvist.

$2 Val av stdmmans tvA justeringsmdn
Till justerare valdes Einar Pilsson och Arne Sundstriim.

$3 Val av stdmmans sekreterare
Till stdmmans sekreterare valdes Henrik SundstriSm.

$4 Anteckning av niiruarande medlemmar
Se ovan under rubriken "Nilarande".

$5 Faststillande av dagordning
Dagordningen faststdlldes med tillagg av frAga bidrag till "eventtalt", se S 16 nedan.

$6 Godkdnnande av kallelse
Kallelsen till Arsstdmman godkdndes.

$7 GenomgAng foregAende Ars motesprotokoll
Paula foredrog foreg6ende Arsm6tesprotokoll som med godkdnnande lades till
hand lingarna.

$8 Styrelse-, ekonomi-, och revisionsberdttelse
Paufa foredrog verksamhetsberdttelsen flr 2016.

Einar foredrog ekonomiberdttelsen. Tillgodohavanden per 2016-12-31 var 21 066 kr,
vilket innebdr en okning med 12206 kr. Inga skulder finns. Per juli-2017 dr tillgodo-
havandet2S 709 kr, dvs en okning med I 860 kr sedan Arsskiftet. Fdr fler detaljer
hdnvisas till den detaljerade ekonomirapporten.

I revisionsrapporten rekommenderas att styrelse f6r ansvarsfrihet och att Balans-
och Resultatrdkningarna faststdlls.

$9 Godkinnande av styrelsens ansvarsfrihet
Besldts att ge styrelsens ansvarsfrihet for rdkenskapsAret 2016.
Besf ots att faststdlla Balans- och Resultatrdkningarna for Ar 2016.

$10 Val av styrelseordfcirande
Beslots att till ordforande vdlja Paula Sundqvist (2017).

$11 Val av styrelseledam6ter och suppleanter fcir tvA Ar
Beslrits att vdlja Jan Sundqvist som ledamot (2017-2018) och Susanna Hermans-
son som suppleant (2017-2018). Noterades att Einar P6lsson kvarstAr (2016-2017).

$12 Val av revisorer
Beslcits att till ordinarie revisorer vdlja Carina Gradin och Arne Sunds
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$l3Arvoden till styrelse och revisorer
Inga arvoden utgAr.

514 Eventuella forslag frAn styrelsen samt motioner frAn medlemmarna
Inga f6rslag f6relAg.

$15 Ndstkommande irs fiskevirdsplan (2018)
Besfots att 400 st fiskar pe2 hg sdtts under 2018. Definitivt beslut delegeras till styrel-
sen. Fiskekort f6rsdljs hos Einar samt via SWISH. Reparation av kortforsdljningslAdan
vid uppfaften till Rytjarn kan behdvas (Arne ombesorjer).

516 Ovriga frAgor
Beslutades att FiskevArdsomr6dets ArsmOte framgent hAlls i samband med
Byastdmman.

Besf dts att krdftfisket gAr av stapeln 11-12 augusta-2017. Den efterfoljande kr#ift-
festen dger rum som vanligt hos Einar P6lsson och Susanna Hermansson.

Beslots att foreningen ska bidra till ink6p av nytt eventtdlt med upp till 3 000 kr.

517 M6tets avslutning
DA inga Ovriga frAgor forelig avslutade ordf6randen stdmman och framforde
stdmmodeltagarnas tack till Lars och hans hustru f6r undfdgnaden och for att
stdmman kunde avhAllas i deras bostad.

Vid protokollet: Justeras

rik Sundstrom Paula Sun

Einar P6lsson, justerare Arne Sundstrdm,
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