PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA MED STORSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING I FOLKETS HUS,
25 MARS 2020
Sammanträdet öppnas
Ordförande Stefan Hedin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Stefan Hedin
§2 Val av sekreterare
Till protokollssekreterare valdes Peter Larsson.
§3 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Leif Holmqvist och Kent Sundström.

§4 Anteckningar av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
Närvarande medlemmar och ombud anmälde sig vid ankomst.

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen föredrogs och godkändes.

§6 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning via lokala medier samt på hemsidan.

§7 Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
Stefan Hedin sammanfattar verksamheten för 2019 (se verksamhetsberättelse).
Styrelsen och revisorernas berättelse föredrogs.
Revisor Ulrika Kruuka förordade i sin revisionsberättelse att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.
Den auktoriserade revisorn Peter Sjöberg förordade i sin revisionsberättelse att styrelsen skulle
beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelserna till handlingarna

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

§9 Fråga om ersättning till styrelsens funktionärer
Inga ändringar föreslogs

§10 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Omval ordinarie ledamöter två år
Patrik Fredriksson
Roger Pettersson
Kent Sundström
Helena Almgren
Omval suppleanter två år
Leif Pettersson
Örjan Eriksson.
Nyval suppleanter två år
John Samuelsson
Christian Jansson.
§11 Val av styrelseordförande av de ordinarie ledamöterna
Valberedningen har förslag på Stefan Hedin.
Stämman utsåg Stefan Hedin till ordförande för ett år.
Styrelsen får då följande sammansättning:
Johan Rune
Marcus Åkerberg
Per Olov Dilén
Peter Larsson
Stefan Hedin (Ordf)
Patrik Fredriksson
Roger Pettersson
Kent Sundström
Helena Almgren
Med följande suppleanter:
John Samuelsson
Leif Pettersson
Örjan Eriksson
Christian Jansson
Tomas Andersson
Lars Åman
Lars Östen Kjell
Lars Hansson
Sami Heino

§12 Val av revisorer och suppleanter
Förslag från styrelsen på omval av revisor Ulrika Kruuka.
Förslag från styrelsen på omval av revisor Peter Sjöberg.
Stämman utser Ulrika Kruuka till ordinarie revisor, 1 år.
Suppleant: Sören Hedblom, 1 år
Omval av ordinarie revisor: Ink revison Grant Thornton Peter Sjöberg, 1 år
§13 Val av valberedning
Omval valberedning, 1år.
Kalle Sundgren
Göran Olausson
Ove Lind
Mats Jonsson
Omval suppleanter valberedning, 1 år.
Lars Eklund
§14 Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar
Inga motioner fanns att behandla
§15
a) Beslut om medlemmars fiske och fiskerättsbevis
Förslag att ändra tid för nätläggning till att gälla hela torsdagen till hela söndagen första två
helgerna i maj, räknat från första torsdagen i maj. Tidigare gällde nätläggning från 12:00
torsdag till söndag kl 12:00, samma datum.
Förslag att ändra tid för nätläggning till att gälla hela torsdagen till hela söndagen 8 helger i
september, räknat från första torsdagen i september. Tidigare gällde nätläggning från 12:00
torsdag till söndag kl 12:00, samma datum
Stämman beslutar om ändrade regler enligt styrelsens förslag.

b) Beslut om upplåtelse av fiske till allmänheten och fiskekort för detsamma
Inga förändringar föreslås

c) Fastställande av fiskeplan
Fiskeplanen föredrogs och godkändes av stämman.
§16 Utgift och inkomststat
Utgift och inkomststat föredrogs och godkändes

§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§18 Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmoprotokollet finns tillgängligt den 11 april hos Berglunds bageri, föreningens hemsida samt i
Kulturcentrums reception.

§18 Sammanträdet avslutas
Ordförande Stefan Hedin tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade sammanträdet.
Alla beslut fattades med acklamation
Sandviken 25 mars 2020
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