Protokoll från årsmöte i Halörs FFF 2013-03-09
1. Ordförande Lennart Blomgren öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna
Ordförande tände ett ljus och mindes de medlemmar som under åren har avlidit.
2. Röstlängd fastställdes via avprickningslista . Närvarande var 54 röstberättigade.
3. Kallelse till årsmötet hade sänts ut i god tid.
4. Utlämnad dagordning godkändes.
5. Lennart Blomgren valdes till ordförande för mötet.
6. Lars Fridell valdes till sekreterare för mötet.
7. Val av justeringsmän Börje Murmark samt Sune Winkler.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse var utdelad, ansågs föredragen och godkändes.
Styrelsens ekonomiska berättelse var utdelad, ansågs föredragen och godkändes.
9. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes, men på tre punkter föreslogs
justering.
1) Nybyggnation av hoddor
2) Gräsklipparförråd
3) Införande av beslutspärm som alltid följer ordförande.
10. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
11. Följande avgifter fastställdes för 2013 Medl. avg 200:- Hoddearrende 800:Samt hyra i föreningshoddan 500:- Samtliga avg. blir oförändrade förutsatt att
kommande förhandling med Kommunen inte kräver annat.
12. Åtgärdsprogam godkännes för 2013.
13. Motioner: Ordf. Tog upp ärendet om häcken och redovisade styrelsens synpunkter.
Medlemmarna fick rösta för att den skulle stå kvar eller att det skulle tagas bort
Utfallet blev 18 mot och 31 för, inkl lämnade fullmakter, att häcken skulle vara
kvar.
Mats Gustafsson motion angående fiskeresan till Råå, borde vara så att de som
åker med betalar 50% av kostnaden, detta fick stort stöd av medlemmarna
Alltså de medlemmar som åker med betalar 50% av totala kostnaden.
Lars Hasselgrens motion med att i alla båtar skall finnas namn och telefon nr
beslöts av mötet.
Detta var redan igångsatt genom årets utskick av kallelser
Motionen från Ierne Nordström angående beslutsordning fick avslag.
Dock skall en beslutsbok finnas hos ordförande.
Mats Gustafssons motion om att styrelsen fick handla för 7000:- avslogs med
mycket stor marginal.
14. Lennart Blomgren valdes till Ordförande på ett år.
15. Lars Hansson och Lars Fridell valdes till ordinarie ledamöter på två år.
16. Robert Jönsson valdes som ordinarie ledamot på ett år.
17. Anders Nordin och Leif Karlsson valdes som ersättare på ett år.
18. Bengt ”Data” Olsson och Mats Gustavsson valdes som revisorer på ett år.
19. Kerstin Renfors Gerdes valdes som ersättare för revisor på ett år.

20. Sigve Svensson och Anders Persson valdes som ordinarie ledamöter i
valberedningen.
21. Bo Ekegren valdes som ersättare i Valberedningen.
22. Bo Ekegren valdes att sköta tältuthyrningen.
23. Helen Stafshult och Harry Andersson valdes som ledamöter i Festkommittén.
24. Som firmatecknare valdes Ordf. Lennart Blomgren och Kassör Robert Jönsson.
25. För andra året togs beslut om komplettering av våra stadgar att Hedermedlemskap
beviljas med automatik medlem som fyllt 80 år och varit medlem i 20 år.
Henry Olofsson blir hedersmedlem juni 2013.
26. Styrelsen fick i uppdrag att författa statuter för vandringspriset vid
torskfisketävlingen.
27. Ierne Nordström visade inplastat sjökort med regler för var och när det är tillåtet
att fiska. Styrelsen begär offert för tryckning av c:a 20-30 st.
28. Ierne Nordström föreslog att slipen skall vara tångfri den 30 April när sjösättning
är aktuell. Styrelsen tar in kostnadsförslag.
29. Ordf. Tackade närvarande och avslutade årsmötet kl. 10.35
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