
Årsmöte Skagerns fskeevrrssmrvresförening 20180510

Protokoll från årsmöte:
20180510
Sörra Rvra bygregvrr. 

Närvarande:
Enligt bilaga reltagarlista

Inledning:

Val av ordförande för stämman:
Anders Sundin valdes till ordförande för stämman.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordf justera protokollet:
Thomas Svensson och Gillis Persson.

Val av sekreterare:
Johan Andersson valdes till sekreterare för stämman.

Anteckning om närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd:
Enligt bilaga 0
23 personer varav 16 med fiskerätt.

Fastställande av dagordning:
Stämman beslutar att dagordningen följs. Se bilaga 1

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt:
Annonsering har skett i Närkes allehanda, Nya WermlandsTidningen, Karlskogatidningen 
och Nya Kristinehamns Posten  22/3 och 23/3.

Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse:
● Verksamhetsberättelse enl bilaga 2. 
● Kassarapport enl bilaga 3.
● Revisionsberättelse enl bilaga 4.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
● Ansvarsfrihet; Stämman lämnar ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 2017.

Ersättning till styrelsen och revisorerna:
● Beslut;  6000:- samma nivå beslutas. 

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter samt suppleanter och övriga val:
● Beslut; Enligt valberedningens förslag. Se bilaga 5.

Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna:
Motion ang. vattenreglering. styrelsen ska fokusera på frågan och kontrollera avtal med 
Fortum. 









Bilaga 1

              Dagordning.

1.Val ae srrföranre för stämman.

2. Val ae tev justeringsmän tllika rösträknare.

3. Val ae sekreterare pv stämman.

4. Anteckning ae närearanre merlemmar sch smbur samt beslut

    sm röstlängr.

5. Fastställanre ae ragsrrning.

6. Frvga sm kallelse tll stämman sket stargeenligt.

7. Styrelsens berätelse sch reeissrernas berätelse.

8. Frvga sm ansearsfrihet för styrelsen.

9. Ersätning tll styrelsen sch reeissrerna.



10. Val ae styrelsesrrföranre sch öeriga styrelseleramöter samt

       suppleanter.

11. Val ae reeissrer samt suppleanter.

12. Utseenre ae ealbererning.

13. Framställning frvn styrelsen sch mstsner frvn merlemmarna.

14. Frvga sm fskets evrr sch berrieanre unrer ksmmanre 

      eerksamhetsvr samt eillksr för upplvtelse.

15. Styrelsens förslag tll utgifs sch inksmststat samt 

      rebiteringslängr.

16. Öeriga frvgsr.

17. Merrelanre sm ear sch när stämmsprstsksllet hvlles tllgängligt

                     



Bilaga 2

      Verksamhetsberätelse Skagerns fskeevrrssmrvre.

                                      År 2017.

Vi har haf 3 st prstsksllförra möten unrer eerksamhetsvret.

Bvten har earit nytg eir dera tllslag unrer vret, främst

tjuefske ae kräfsr. Det har äeen gjsrts öeersyn ae märkning 

ae fsknät.

Vi har fvt birrag frvn ABU Garcia + spsrtiskaren    60 000 + 
30 000 kr för ineentering  ae tlldören tll Skagern. (det ska 
ske under 2017av Mats O)

Det har äeen inksmmet 30 000 kr frvn länsstyrelsen VGL. 
unrer 2017 för uteerrering ae tlldören tll Skagern.

Mats Olsssn har slutört ineenteringen ae tlldörena unrer 
2017 sch leeererat en slutställning sm reta tll berörra 
parter.

Kenneth Skssg har reltaget i turistsatsning för 
Karlsksga/Degerfsrs fskeeaten rär Skagern ingvr ssm 
intressant fskesjö.

En”take anr reliase”  täeling har gensmförts 2017.                    

    Slutord: Styrelsen eill mer öeerlämnanret ae ren här

      eerksamhetsberätelsen tacka alla merlemmar sch



      aktea funktsnärer för ret stör ssm eisats sss unrer

      eerksamhetsvret. Vi eill scksv önska ren nyealra

      styrelsen lycka tll mer arbetet unrer ret ksmmanre

      eerksamhetsvret.

   Gullspvng ren  7  mars . 2018.                      

                                                                                          Torgny Forsberg

                                                                                         ………………….

                                                               Tsrgny Fsrsberg

        ……………….             …………………..              ………………….

        Ingear Anrersssn                 Jan Dawirsssn                                                    Thsmas  Seensssn

        ……………….             ……………………            …………………..

        Anrers Karlsssn                                        Kenneth  Skssg                            Gillis Persssn








