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Gjuteriet, sal 234
Närvarande: 26 st enl bifogad lista

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Utlysningen godkändes
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Ingemar Malmström
Till sekreterare valdes Hans Iderström
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Olle Blom och Pär Olsson valdes
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Upplästes och godkändes
7. Revisionsberättelse
Upplästes och godkändes
8. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
9. Budget för 2014
Årsmötet godkände styrelsens förslag för 2014 och utgående resultat förs över till 2014
10. Avgifter för 2015
Årsmötet beslutade att avgifterna skall vara oförändrade
11. Val av styrelse för 2013
Ordförande: Ingemar Malmström valdes på ett år
Ledamöter: Hans Iderström valdes på 2 år
Christer Åhlén sitter kvar ett år till
Erland Sandberg sitter kvar ett år
Stefan Jonzén valdes på 2 år
Lars Nyström valdes in i styrelsen med 2/3 majoritet under 1 år vilket innebär att styrelsen 2014 består
av sex personer.
12. Val av revisorer
För 2014 återvaldes Karl-Erik Röjder och Jan-Åke Fritiofsson
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13. Valberedning
Tommy Boman och Pär Olsson valdes för ett år
14. Inkomna motioner
Anders Molin hade lämnat in en motion om utsättning av regnbåge i Svarttjärn.
Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att utreda hur/om vi kan förändra isätningen av fisk under
2014.
Antal fiskerättsbevis i Svarttjärn.
Årsmötet beslutade att inga mer fiskerättsbevis skall utfärdas under 2014 förutom för barn till
medlemmar.
15. Verksamhetsplanering 2014
Styrelsens förslag:
Vi är en liten förening med liten verksamhet. Vi har några större aktiviteter såsom fiskisättning och
arbetsdagar vid Svarttjärn som är vår stora uppgift. Verksamhetens huvudinriktning är Svarttjärn!
Ingen skriftlig planering görs utan aktiviteter som uppkommer behandlas vartefter de kommer.
Årsmötet godkände planeringen
16. Övriga frågor
Kurs för fisketillsynsmän: Intresserade anmäler sig på Studiefrämjandet sida. Klubben står för
kostnaderna.
Buss till fiskemässan: Studiefrämjandet anordnar ev en bussresa. Detaljer kommer senare.
Hemsidan: Laszlo fortsätter gärna men behöver material att ”jobba med”.
Skräpigt vid Svarttjärn: En uppmaning till alla medlemmar att hålla rent efter sig. Det ser ut som om
nedskräpningen ökar.
Sladdning av tillfartsvägen: Det vore bra om framförallt den branta backen sladdas på senhösten med
tanke på ”tvättbrädan” som uppkommer. Medlemmarna uppmanas att köra lugnt och försiktigt eftersom
hög hastighet ger ”tvättbrädor.
17. Ordförande avslutade mötet
Med fika.
Sekreterare

………………………………….
Hans Iderström
Justeras

………………………………….
Olle Blom
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