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Årsmöte 2020

PROTOKOLL 2020-10-29
Plats: Odensjö Bygdegård -Tallklinten
Närvarande: 5 medlemmar
§ I

Marie Nilsson thrklarade mötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna

§2

Marie Nilsson valdes till mötets ordthrande

§3

Ingemar Andreasson och Niels Sörensen valdes till justeringsmlln, tillika rösträknare

§4

Marie Nilsson valdes till mötets sekreterare

§5

Lista Thr antecknande av närvarande medlemmar. (Se bilaga 1)

§6

Den threslagna dagordningen godkändes

§7

Fastställdes att kallelsen till mötet skett stadgeenhigt

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse tbr 2019 lästes upp av Marie Nilsson. (Se bilaga 2)

Revisorerna har granskat och godkänt räkenskaperna
Sålda fiskekort
Utgifter
Kassabehållning 2019-12-31
§9

Full ansvarsfrihet fbr styrelsen gavs thr det gångna året

§ 10 Beslutades att ersättning med totalt 9 000:- per år ska utgå till ordfirande, kassör och sekreterare
§ 11

Val av styrelse:
Ingemar Andreasson
Mattias Hyldegård
Anders Johansson
Tommy Gunnarsson
Kenneth Lundström
Leif Magnusson
Göran Nennefors
Marie Nilsson
Niels Sörensen

2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
lår
I år
lår
I år

Omval
Omval
Omval
Suppleant Kvar
Suppleant Omval
Kvar
Kvar
Ordforande
Kvar

§ 12 Mikael Eriksson och Reimer Nilsson valdes till revisorer fir ett år.
Alfred Nilsson utsågs till revisorssuppleant fir ett år.

§ 13

Valberedning ställer inte upp på omval av olika anledningar. Vi jobbar på att fIt in nya personer som kan
tänka sig att ställa upp.

§ 14 Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna hade inkommit
§ 15 Fiskets vård och bedrivande togs inte upp då vi har ett sent årsmöte och omvärlden är som den är.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Beslutades om ofiSrlndrade fiskekortspriser
Dygnskort
80:
Veckokort
200:
Månadskort
300:
Årskort
450:
Familjekort
600:
Djupkartor får köpas för halva priset vid köp av års- och familjekort

§ 16

-

-

-

-

-

§ 17

Övriga frågor
Det togs inte upp några övriga frågor.

§ 18

Årsmötesprotokollet finns i sin helhet til1gngligt hos ordförande, sekreterare och kassör och läggs, utan
den ekonomiska redogörelsen, ut på hemsidan inom en månad.

§ 19

Marie Nilsson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade dagens möte avslutat.

Vid pr okollet
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Ingemar Andreasson

Niels Sörensen
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Årsmöte 2020

NÄRVARANDE MEDLEMMAR
Mattias Hyldegrd
Anders Johansson
Marie Nilsson
Niels Sörensen
Ingemar Andreasson

Bilaga 1.
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Bilaga 2

Verksamhetsberättelse 2019
¯

Två protokollförda styrelsemöten

¯

Inpiantering i Unnen av cirka 30 stycken större öringar med en medelvikt runt 3 kg
En trollingtävling utfördes i augusti. Vi sponsrade med 2 000:-

¯

El -provfiske i Önne å 25 september utfördes av Länsstyrelsen Kronoberg

¯

Medlemskap i föreningen Lingonbygden i Samverkan och föreningen Önne sluss

e Nilsson (ordförande)

Göran Nennefors (sekreterare)

