Årsmötesprotokoll FK Laxen 2016-03-09

§1.

Mötets öppnande
Ordförande Jan Norberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Fråga om mötets behöriga utlysning.
Kallelsen godkändes enhälligt.

§3.

Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
Ulf Forsberg valdes till rösträknare. Antalet närvarande medlemmar uppgick till 25,
samt ingick 41 fullmakter från medlemmar som Dick Öhman räknade.

§4.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes enhälligt.

§5.

Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.
Donald Sund valdes till ordförande, Orvo Hannlöv valdes till sekreterare
och Ulf Forsberg valdes att justera protokollet.

§6.

Behandling av verksamhetsberättelse.
Orvo Hannlöv föredrog Verksamhetsberättelsen,
vilken godkändes och lades till handlingarna.

§7.

Fastställande av resultat och balansräkning

.

Östen Torgersson föredrog den Ekonomiska berättelsen,
vilken godkändes och lades till handlingarna.

§8.

Revisionsberättelse.
Östen Torgersson föredrog revisionsberättelsen med revisorernas tillstyrkande, a t t
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§9.

Fråga om Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet, efter att ha hört verksamhets och ekonomiberättelse,
samt revisionsberättelsen och revisors rekommendation till ansvarsfrihet.

§10.

Redogörelse för 2016 års Verksamhetsplan.
Orvo Hannlöv Informerar om verksamhetsplanen, som lades till handlingarna.

§11.

Redogörelse för 2016 års Budget.
Orvo Hannlöv Informerar om 2016 års Budget som lades till handlingarna.

§12.

Beslut om arvoden.
Inga arvoden kommer att utgå under verksamhetsåret 2016,
vilket lades till handlingarna.

§13.

Fastställandet av antalet ledamöter i styrelsen.
Jan Norberg föreslog att styrelsen ska utgöras av 7 ledamöter och 3 ersättare,
vilket också beslutades av årsmötet.

§14.

Val av Ordförande för en tid av 1 år.
Årsmötet beslutade omval av Jan Norberg som ordförande för en tid av ett (1) år

§15.

Val av ledamöter i styrelsen.
På grund av att P-A Standar och Östen Torgersson med omedelbar verkan, avgick
från styrelsen, trots att de hade ett år kvar tvingades årsmötet att fylla deras platser.

Årsmötet beslutade enhälligt att välja: Orvo Hannlöv, Lars-Ingvar Wendt och Donald Sund

på två år (2 år) och Tyra Johansson, Kent-Ove Andersson och Roland Andersson på ett år (1 år)

§16.

Val av ersättare för en tid av 1 år.
Årsmötet beslutar enhälligt att välja Peter Jonsson
och Kurt Lennart Berg för en tid av ett år..

§17.

Val av Revisor för en tid av 1 år.
Årsmötet uppdrog till styrelsen att fråga Inger Stenberg om hon kan åta sig att
vara revisor ett år till, om inte får vi söka en ny.

§18.

Val av Valberedning för en tid av 1 år.
Årsmötet beslutar att välja Kåre Parkborn, (sammank.) Dick Öhman
och Stig Engström för en tid av ett (1) år.

§19.

Beslut om medlemsavgifter för 2017.
Årsmötets beslut är att inte ändra på medlemsavgiften.

§20.

Information / Fastställande av regler kring fisket.
Inga ändringar i fiskereglerna föreslogs.

§21.

Fastställande av maximala antalet medlemmar.
För närvarande finns inga förändringar av nuvarande regler.

§22.

Övriga Ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet.
Janne Norberg föreslår en stadgeändring som säger att klubben ska satsa
på sommarfisket, eftersom det inte går köra bil till sjön vintertid. Vilket betyder
att vi sätter ut all fisk i en utsättning på våren och slipper då alla problem som
vi haft med höstutsättningarna. På hösten har vi haft problem med att få
tag på fisk, svårt att få hjälp vid utsättningarna också beroende b.la. på att fågel och
älgjakt pågår då. Svårt också att få tag på rätt storlek på fisken, den är oftast
bara på ca 5 hg när vi vill ha den. Vattnet kan också vara för varmt så någon fisk
kan dö efter utsättning. Det är också så, att det är få som fiskar på vintern,
kanske ca 15-20 personer. Alltså de flesta, närmare 90 % av
medlemmarna fiskar sommartid, därför bör vi satsa på sommarfisket.
Årsmötet beslutade i enlighet med Janne Norbergs förslag.

§23.

Motioner.
En Inkommen motion daterad 2016.01.18 av Monika Heikki. Motionen innehöll förslag om
familjekort med reducerat pris till 600 kr och skulle gälla gifta, sambo och särbo. Styrelsen
hade avvisat förslaget och årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag och beslutade
att lägga punkten till handlingarna.

§24.

Mötets avslutande.
Mötesordförande Donald Sundh tackade samtliga för visat intresse
och förklarade mötet avslutat.

§25.

Övriga frågor.
Inga frågor avhandlades

Punkterna 18 till 25 justeras av Janne Norberg

Janne Norberg

