Mädans Fiskevårdsområde
Protokoll fört vid Mädans Fiskevårdsområdes årsstämma 2013-07-08
Närvarande: Jan Sundqvist, Einar Pàlsson, Arne Sundström, Andreas Renström,
Dick Wedin och Tommy Sjölund.
Plats: Hos Andreas Renström 2013-07-08.
§1 Val av stämmans ordförande
Till stämmans ordförande valdes Andreas.
§2 Val av stämmans två justeringsmän
Till justerare valdes Jan och Arne.
§3 Val av stämmans sekreterare
Till stämmans sekreterare valdes Tommy.
§4 Anteckning av närvarande medlemmar
Se ovan.
§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§6 Godkännande av kallelse
Kallelsen till årsstämman godkändes.
§7 Genomgång föregående års mötesprotokoll
Andreas föredrog föregående årsmötesprotokoll som med godkännande lades till
handlingarna.
§8 Styrelse-, kassa-, och revisionsberättelse
Andreas föredrog verksamhetsberättelsen, kassaredogörelsen och
revisionsberättelsen. I kassan finns 5 763 kr. Därmed lades redogörelserna med
godkännande till handlingarna.
§9 Godkännande av styrelsens ansvarsfrihet
Stämman lämnade full ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
§10 Val av styrelseordförande
Andreas omvaldes som ordförande för 1 år.
§11 Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år
Beslutades omval på de ledamöter som var uppe till omval.
§12 Val av revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Carina Gradin och Gösta Hermansson.
§13Arvoden till styrelse och revisorer
Inga arvoden utgår.
§14 Eventuella förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna
Carina Gradin har föreslagit att vår förening kan uppgå i Byföreningen. Eftersom vi är
ett Fiskevårdsområde låter det sig inte göras, varför önskemålet avslogs.
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§15 Årets fiskevårdsplan samt villkor för upplåtande
Beslutades att 150 st. 2:års fiskar sätts under mars månad. Att Fiskekort försäljs hos
Kent, Siv och Einar. Att en kortförsäljningslåda sätts upp vid uppfarten till Rytjärnen
(Arne ombesörjer det). Andreas beställer fiskekort om så behövs.
§16 Övriga frågor
Beslutades att Fiskevårdsområdets årsmöte framgent hålls i samband med
Byastämman.
Beslutades att kräftfisket går av stapeln 9-10 aug.
Gratis fiske för alla med anknytning till Mädan blir den 9 aug från kl 10.00.
Byföreningen ordnar med fika.
Röjning runt Rytjärnen sker den 9 aug. Eventuella bidrag till detta undersöks av
Andreas.
Kräftfesten blir hos Einar och Susanna den 10 aug.
§17 Mötets avslutning
Då inga övriga frågor uppkom avslutade Andreas sammanträdet och kaffe och en
mycket god morotskaka intogs (bakad av, nej inte Andreas, utan av hans hustru!).

Vid protokollet: ______________________
Tommy Sjölund

Justeras:

______________________
Andreas Renström, ordf.

______________________
Arne Sundström

______________________
Jan Sundqvist
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