Mädans Fiskvårdsområde (FVO)
Protokoll fört vid
Årsmöte i Mädans FVO den 2 juli 2011.
Närvarande: Lars Nilsson, Andreas Rehnström, Tommy Sjölund, Einar Pálsson, Arne
Sundström och Dick Wedin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andreas hälsade välkommen och öppnade mötet.
Andreas valdes till mötesordförande och Dick som sekreterare.
Till att justera protokollet utsågs Arne.
Dagordning och kallelse godkändes.
Föregående årsmötesprotokoll genomgicks.
Verksamhetsberättelsen föredrogs muntligt och godkändes.
Kassören avgav en kassarapport. I kassan finns för närvarande 5.401 kronor. Då är
inte årets yngel betalda.
8. Då revisionsberättelsen inte hade några anmärkningar godkändes den och styrelsen
fick ansvarfrihet för det gångna året.
9. Andreas valdes enhälligt till styrelseordförande för ett år.
10. Dick och Jan står kvar ett år till och Stefan Nilsson nyvaldes på 2 år. Susanna
Hermansson blev ersättare, också på 2 år.
11. Till revisorer valdes Carina Gradin (1 år) och Gösta Hermansson (nyval – 2 år).
12. Arvoden till styrelsen enl. tidigare beslut. 150 kr (kassör), 100 kr (ordförande) och
övriga 50 kronor.
13. Beslutades om en sommargästernas dag med gratis fiske vid Rytjänens Dag
fastställs vid Byföreningens årsmöte, då föreningen avser att stå för fikat den dagen.
14. Diskuterades att sälja fiskekort för fiske på byamännens vatten i Mädan. Frågan får
tas upp på nästa års bystämma, utifrån bl.a. hur långt bildande av Fiskevårdsområde
kring Vågsfjärden har avancerat.
15. Vi beslöt om samma fiskeavgift som tidigare, 40 kronor, för fiske i Rytjärn.
16. Utsättning av nytt yngel diskuterades. Konstaterades att fisket i tjärnen blivit sämre.
Styrelsen fick i uppdrag att se över priser för ev. större utsättsfisk och köpa fisk utifrån
kronorna i kassan.
17. Årets kräftiske med efterföljande fest sker den 12-13 augusti med start fredag
18.00. Tjärnen stängs av för utomstående 11-13 augusti. Icke medlemmar får
delta i fisket och festen för 50 kronor.
18. Dick svarar för ny skylt vid uppfarten om kortförsäljning mm.
19. Då inga fler frågor fanns att avhandla, tackade Andreas för visat intresse och
avslutade mötet.
Mädan 2010-07-02
Vid protokollet

Justeras:

__________________________________

_______________________________

Dick Wedin

Arne Sundström

__________________________________
Andreas Rehnström, mötesordförande
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