
Mddans FiskevirdsomrAde - Rytjdrn

Protokoll fiirt vid Mddans FiskevArdsomrAdes Arsstdmma 2018-07-22

NArvarande: Paula Sundqvist, Einar P6lsson, Arne Sundstrdm, Lars Nilsson, Henrik
Sundstrom, G0sta Hermansson, Kent Gradin, Tommy Sj6lund, Martin
Wedin, Dick Wedin och Jan Sundqvist.

PlatE: Hos Lars Nilsson.

$1 Val av ordftirande fiir stAmman
Till stammans ordf6rande valdes Paula Sundqviat.

$2 Val av tvi justeringsmdn tillika rtietrdknare
Till justerare valdes Einar Pilsson och Kent Gradin.

$3 Val av sekreterare fiir stdmmans
Till stEimmans sekreterare valdes Henrik Sundstriim.

$4 Anteckning av ndrvarande medlemmar och ombud samt beslut om riistldngd
Besliits att de som noterats under rubriken "Nirvarande" ovan utg6r rOsflengd, dock
har ej Paula och Dick r6striitt, eftersom de inte iir markdgare.

$5 Faststdllande av dagordning
Dagordningen faststdlldes enligt utsdnt fdrslag.

$6 Friga om kallelse till stdmman skett stadgeenligt
Kallelsen till Arsstiimman godkEindes.

$7 Styrelsens berdttelse samt revisorernas berdttelse
Paula f0redrog verksamhetsberdttelsen 161 2017 , ska mailas ut till alla snarast.

Einar fOredrog ekonomiberdttelsen. Tillgodohavanden per 2017-12-31 var 20 521 kr,
vilket innebiir en minskning med 545 kr. Inga skulder finns. Fdr fler detaljer henvisas
till den detaljerade ekonomirapporten.

$8 Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Revisorerna har inte haft mdjlighet att gA igenom verksamheten ennu. (G0rs snarast)
Under fdrutsdttning att revisorerna godkdnner Arsredovisningen och rekommenderar
ansvarsfrihet f6r styrelsen galler fdljande:
Besldte att ge styrelsens ansvarsfrihet fdr rAkenskapsAret20lT.
Besliits att faststdlla Balans- och Resultatrdkningarna fdr Ar 2017.

$9 Ercdttning till styrelsen och revisorerna
Besliits att ingen ersattning ska utgA.

$10 Val av styrelseordfiirande och iivriga styrelseledamiiter samt suppleanter
Beslaits att till ordfdrande velja Paula Sundqvist (2018).
Besltits aft omvdlja Einar P6lsson till styrelseledamot (20'18-2019).
Noterades att Jan Sundqvist kvarstir ytterligare 1 6r som ledamot (2017-2018) och
Susanna Hermansson kvarstAr yfterligare I 6r som suppleant (2017-2018).

${ I Val av revisorer och suppleanter
Besliits aft till ordinarie revisorer vdlja Garina Gradin och Arne Sundstriim.
Besliib att inte valja nAgon suppleant.
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512. Utseende av valberedning
Inget beslut fattades.

513 Framstdllningar frin styrelsen och motioner frin medlemmarna
Inga framstdllningar eller motioner fdrelAg.

514 Friga om fiskets vird och bedrivande (fiskeplan) under kommande
verksamhetsir samt villkor f6r upplitelse
Over 300 Oringar har planterats ut under v6ren. FArforeningen ett bra erbjudande kan
ytterligare fiskar planteras ut under h6sten.
Beslots att styrelsen Aterkommer till ndsta Arsstdmma med forslag pA vilka som dr
medlemmar med resp. utan rostrdtt baserat pA lantmdtarens fOrrdttning 1989 och den
foreteckning av medlemmar som gjordes vid det tillfiillet.
Beslots att styrelsen skulle unders6ka huruvida de som bor i byn Sund ndrmast
Mddan ev. kan fA vara medlemmar i Mddans fiskevirdsforening.
Besldts att stadgedndringsforslag tas fram till ndsta 6rs stdmma.

515 Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt avgift for fiskerdttsbevis
Besliits att priset for fiskekort hojs med 10 kr till 50 kr. 3 fiskar/kort fAr tas upp.
Besltits att gdster betalar 50 kr for deltagande pA krdftfesten.
Besl6ts att fiskerdttsbevis ska betinga en kostnad av 0 kr f6r medlemmarna.

g16 Ovriga frAgor
Besldts att stdmman ndsta 6r ska hAllas senast 1 maj. (l enlighet med stadgarna).

Beslots att krdftfisket gAr av stapeln 17-18 augusti-2018. Den efterfoljande kriift-
festen dger rum som vanligt hos Einar P6lsson och Susanna Hermansson.

$17 Meddelande om var och ndr stimmoprotokoll hilles tillgingligt
Beslcits att stdmmoprotokollet mailas ut samt sdttas upp i minimuseerna.

518 Miitets avslutning
DA inga Ovriga frAgor forelAg avslutade ordforanden stdmman och framforde stdmmo-
deltagarnas tack till Lars och Yvonne for att stdmman kunde avhAllas ideras bostad.

Vid protokollet: Justeras

nrik Sundstrdm Paula Sundqvist, ord

Einar PSlsson, justerare
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