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Fiskestämma i Glans fiskevårdsområdesförening

1.

Fiskestämmans öppnande och val av ordförande
Mötet öppnades och Hugo Andersson valdes till ordförande för mötet.
Hugo sa några minnesvärda ord om vår tidigare sekreterare, Ulf
Ulander som avled under 2017 efter en tids sjukdom.

2.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Tomas Sigbjörnsson och Patrik Franzén.

3.

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes Lars Johansson.

4.

Anteckningar av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
En lista gick runt före mötet där alla deltagare antecknade sin närvaro. Listan beslutades
utgöra röstlängd (bilaga 1).

5.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

6.

Fråga om kallelse till stämman har skett stadgeenligt
Annonser har varit införda i såväl NT som Folkbladet. Dessutom har information om
fiskestämman legat ute på hemsidan. Denna information har gått ut mer än två veckor före
stämman och därmed beslutades att stämman var stadgeenligt utlyst.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2), kassarapport (bilaga 3) samt revisorernas
Revisionsberättelse (bilaga 4) drogs och lades med godkännande till handlingarna.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fiskestämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen full
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

9.

Ersättningar till styrelsen och revisorerna
Fiskestämman beslutade att Jenny Björn får fakturera den tid hon lägger ner på sitt arbete åt
föreningen. Stämman beslutade också att det kollektiva arvodet på 10 000 kronor till styrelsen
kvarstår. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna är 500 kronor per
förrättningstillfälle.

10.

Val av styrelseordförande för ett år, tre ledamöter för två år samt fyra suppleanter för
ett år.
Till styrelseordförande för en tid av ett år föreslogs och valdes Hugo Andersson.
Till ledamöter för en tid av två år föreslogs och omvaldes Roger Sjöholm samt nyvaldes Jenny
Björn och Stefan Åman.
Till suppleanter för en tid av ett år föreslogs och omvaldes Åke Andersson, Christer Ekdahl
samt Eva-Lena Strömberg respektive nyvaldes Christer Widlund.
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11.

Val av revisorer samt deras suppleant
Till revisorer för en tid av ett år föreslogs och omvaldes Nils Tallving samt Lars Rydberg. Till
suppleant valdes David Pettersson.

12.

Val av valberedning
Till valberedning föreslogs och omvaldes Christer Ekdahl och Christer Widlund samt nyvaldes
Patrik Franzén.

13.

Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga motioner hade kommit in från medlemmar.
Styrelsen föreslog att den frivilliga medlemsavgiften skulle tas bort och stämman godkände
detta.
Styrelsen föreslog oförändrade priser på fiskekort vilket också blev stämmans beslut.

14.

Fråga om fiskets vård och bedrivande (i fiskeplan) under kommande verksamhetsåret
samt villkor för upplåtelse
Styrelsen föreslog

10 meters max.djup för fiske med handredskap

två lekfredningsområden i Glan för tiden 15 april – 15 juni. Det visades på sjökort
var de två områdena kommer att vara belägna. De kommer att markeras med
bojar. Information om detta kommer finnas på anslagstavlan vid Orga kvarn, på
hemsidan, hos iFiske samt på de elektroniska sjökorten.

att de som vill anordna fisketävlingar i Glan ska kontakta styrelsen först så att
överenskommelse kan ske om lämplig tidpunkt och andra praktiska
frågeställningar.
Stämman godkände dessa förslag.

15.

Styrelsens förslag till planerad verksamhet för 2018
Styrelsens avsikt är att glas- eller sättål kommer sättas ut med hjälp av regleringsmedel.
Styrelsen kommer fortsätta arbetet med att förbättra fisketillsynskontrollen.
Ett provfiske riktat mot årsgamla gösar är planerat för 2018.

16.

Övriga frågor
Styrelsen kunde på ställd fråga informera om att nattfiskeförbudet kvarstår mellan samma
klockslag som 2017. Inga övriga frågor togs upp.

17.

Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet kommer finnas tillgängligt på föreningens hemsida.

18.

Avslutning
Styrelsens ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad.
Avtackning av Tomas Sigbjörnsson och Gunnar Engdahl genomfördes.
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Justeras

…………………..
Lars Johansson

……………………….
Tomas Sigbjörnsson
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