PROTOKOLL
Fiskestämma med Hedevikens fiskevårdsområdesförening
För verksamhetsåret 2016
Trosavik den 26 april 2017 kl. 19.00
§ 1. Val av ordförande för stämman.
Föreningens ordförande Michael Ärfström öppnade stämman. Till ordförande för stämman
valdes Michael Ärfström.
§ 2. Val av två justerare för stämman.
Lennart Olsson och Alf-Erik Kristoffersson valdes att jämte ordförande för stämman justera
protokollet.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
Sune Halvarsson valdes till sekreterare för stämman.
§ 4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud, samt beslut om röstlängd.
Beslutades att upprättad närvarolista gäller som röstlängd, bifogas protokollet.
§ 5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes av stämman.
§ 6. Fråga om kallelsen skett stadgeenligt.
Kallelsen till stämman godkändes.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Stämman godkände styrelsen och revisorernas berättelser.
§ 8. Beslut om fastställande av balans/resultaträkning, samt besluta årets resultat.
Resultat och balansräkning fastställdes och det beslutades att årets resultat överförs i ny
räkning enligt styrelsens förslag.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Ersättning för 2017. Ordförande 1500kr. Kassör 2500 kr Sekreterare 1500 kr. Övriga
styrelseledamöter 1000 kr. Revisorer 500 kr.
§ 11. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter samt suppleanter.
Till ordförande för en tid av ett år omvaldes Michael Ärfström. Till personlig suppleant
omvaldes Anders Lindqvist, Holmen Skog. Omval av Sune Halvarsson för en tid av två år, till
personlig suppleant omval av Peter Myhr. Omval av Jonas Myhr för en tid av två år, till
personlig suppleant omval av Ulf Eriksson.
Ett år kvar som ordinarie ledamot har Martin Halvarsson och personlig suppleant Alf-Erik
Kristoffersson. Ett år kvar som ordinarie ledamot har Mikael Jonasson och personlig
suppleant Bengt Isaksson.
§ 12. Val av revisorer samt suppleanter.
Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Folke Bäck, nyval av Frida Romppala.
Till suppleanter omval av Ingemar Jonasson och Gunvor Persson.
§ 13. Val av valberedning.
Till valberedning för en tid av ett år omvaldes Alvar Eriksson, sammankallande, samt Bertil
Westlund och Kjell Myhr.
§ 14. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna.
Ingen framställan från styrelsen och inga motioner har inkommit.
§ 15. Fråga om fiskets vård och bedrivande under verksamhetsåret.
Stämman beslöt att styrelsen får mandat till att besluta om utsättning av fisk för 2017. Det är
problem med att få tag på öring för utsättning. Styrelsen skall inventera tjärnar som kan vara

lämpliga för utsättning, i dessa finns det i dag enbart abborre, det är i så fall fråga om nya
fiskevatten. Utsättning av röding och regnbåge som tidigare.
§ 16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, budget, debiteringslängd för nästa
år.
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, bifogas protokollet.
§ 17. Övriga frågor.
Styrelsen fick uppdaget att undersöka om att betala fiskekort via SMS / Swish.
§ 18. Meddelande om var stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Protokollet finns tillgängligt hos sekreteraren den 10 maj 2017.
§ 19. Stämman avslutas.
Ordföranden för stämman Michael Ärfström avslutade.
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