STRÖMSTARARNA, PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016-03-13
kl. 12:00, Götalandsvägen 230, Älvsjö

1. Mötets Öppnande
Lars Ekeblom hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes stadgeenligt.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4. Val av mötesfunktionärer
Årsmötet beslutade att välja:
a) Lars Ekeblom till mötesordförande.
b) Jens Johansson till sekreterare.
c) Bernt Åström till protokolljusterare och Per-Olof Lindroos till rösträknare.
5. Verksamhetsberättelse 2015
Herr ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2015.
6. Ekonomisk berättelse 2015
Kassör Christer Jangarve sammanfattade årets resultat:
Ingående balans
Plusgiro konto:
Handkassa:

52 947:13 Kr
2 500:00 Kr

Utgående balans
Plusgiro;
Handkassa;

29 714:37
1 000:00

2015 hade klubben 114 medlemmar varav 102 betalande, 8 ungdom och 4 hedersmedlemmar.
Lax24 och kung av strömmen uteblev 2015 pga. lågt vattenflöde, vilket bidrog till ett sämre
resultat. Klubben betalade 30 000 kr till stockholmsstad för utsättning av smolt.
7. Revisorns berättelse för 2015
Revisor Ove Svanberg förslog ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 2015.
8. Ansvars frihet för styrelsen för 2015
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Budget för 2016
Budgetförslag av kassör Christer Jangarve:
Örings Fonden från 2015 (betalas ut våren 2016):
Spar-kapital för 2016 (Klubbens buffert):

15 000 kr
15 000 kr

Intäkter 2016:
Medlemsavgifter:
Aktivitets bidrag ungdomsverksamhet:
Skansen & Kulturnämnden

24 000 kr
10 000 kr
7 500 kr

Utgifter 2016:
Hemsida 24 & domän:
Förtäring:
Porto:
Trycksaker:
Sportfiskarnas avgifter för Förbundsklubb:

2 700 kr
1 000 kr
4900 kr
4900 kr
4400 kr

Bidrag till öringsfonden går oavkortat till fonden. Verksamheten 2016 bekostas av tävlingsintäkter,
bidrag och försäljning.

Årsmötet godkände budgetplanen.
10. Val av styrelsen för 2016
Årsmötet beslutade att välja:
Ordförande (1 år)

Lars Ekeblom

2 Ledamöter (2år)
Bernt Åström
Kalle Kenta Jansson
2 Suppleanter (1år)
Per-Olof Lindros
Juan Campos
Revisor (1år)
Ove Svanberg
Valberedningen (1år)
Ridka ben Ahmed
Milton Paulsson
Lennart Holmberg avgick som vice ordförande av privata skäl. Årsmötet beslutade att vice
ordförande tillsätts vid styrelse möte, i fall herr ordförande ej kan närvara.

11. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner
12. Ungdomsverksamhet 2016
Christer Jangarve presenterade årets ungdoms aktiviteter.

Kulturfestivalen barn och ungdomsfiske
Framtiden sportfiskare skansen

16-18 augusti
17-18 september

Aktiviteterna annonseras på hemsidan. Volontärer är efterfrågade
13. Medlemsavgifter 2016
Årsmötet beslutade att bibehålla nuvarande avgift.
14. Information från Stockholmsfritidsförvaltning
Oliver Karlöf informerade om planerade utsättningar 2016 och Stockholms stads fiskevårds arbete.
146 000 havsöringsyngel, varav 70000 kommer från avelsfiskets ,sätts ut i 25 vattendrag i Stockholms
län. Förvaltningen eftersträvar att utöka avelsfisket eftersom de ynglen har högre livskraft.
Fenklippning ute på Gålö kommer i år att ske den 18-20 April.
Planerade utsättningar i strömmen:
10 000 tvåårig öringssmolt från Gålö fiskodling
12 000 tvåårig laxsmolt från Älvkarleby fiskodling
18 000 ettåriga öringssmolt från Gålö fiskodling

16 maj
17 maj
18 maj

15. Öringsfonden 2016
Årsmötet beslutade att avsätta 15000 kr till smoltutsättning.
16. Städning av strömmen 2016
Årsmötet beslutade att ej städa strömmen 2016, den är relativt städad.
17. Tillsyn Stockholms ström 2015/2016
Tillsynarna utförde 450 timmar i strömmen 2016, vilket resulterade i 100 kontroller, 40 anmälningar
och ett beslag. Tyvärr förekommer fortfarande ett omfattande oregelrätt fiske. Förra årets
inplanerade uppsättning av skyltar för ny gränsdragning uteblev, enligt fritidsförvaltningen kommer
det att ske i år. Klubben är osäker på vilka regler och gränsdragningar som gäller för håvbåtsfisket.
Oliver Karlöf åtog sig uppdraget att bringa klarhet i det, samt vilka som innehar tillstånd.
18. Tävlingar och tävlings avgifter 2016
Heba laxen är planerad den 24 april kl. 11-16, avgiften är satt till 100 kr. En Multi rulle lottas ut bland
de föranmälda. Första fisk av annan art får en gåva. Lott priser samt vinstutdelning bestäms kort
innan tävlingen när klubben har fått bidragen till lotteriet från sponsorerna.
Dag tur efter havsöring i vår arrangeras av Christer Jangerve och Per Olof Lindros.
Mete tävling på Djurgården i höst arrangeras av Per Olof Lindros och Henric Ersson.
Lax24 och Kung av strömmen planeras in när väder och vattenflöde tillåter.

Information angående tävlingarna och aktiviteterna läggs ut på Hemsidan.
19. Biotopvård 2016
Årsmötet beslutade att inte utföra biotopvård 2016.
20. Övriga frågor
Lars Ekeblom föreslår att vi ska införskaffa 2 st. beach flaggor eftersom vår banderoll har blåst
sönder. Årsmötet anförtror Jimmy Falk och Lars Ekeblom att inhämta kostnadsförslag.
Bernt Åström föreslår att klubben ska ha information om annat fiske än lax och havsöring på
hemsidan. Lars; föreslår länkning till Stockholms stads fiske information.
21. Mötets avslutande
Herr ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Ordförande Lars Ekeblom

*Sign…………………….......…………………

Protokolljusterare Bernt Åström *Sign:………………..……………..............

