Protokoll fört vid Halörs Fritidsfiskarförenings Årsmöte för 2016.
Plats: Ljungkyrkan , Höllviken
Tid: Lördagen den 11/3 .2017 . Kl.09.00
Närvarande :43 medlemmar (varav 42 röstberättigade)
Vid protokollet för mötet: Börje Murmark
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordföranden öppnade årsmötet för 2016 och hälsade de närvarande välkomna.
Röstlängden för mötet fastställdes med 42 rösträttsbehöriga medlemmar närvarande.
Ordföranden redogjorde för hur årsmötet utlyst. Mötet godkände förfarandet.
Dagordningen för mötet fastställdes enligt bilaga 1.
Lennart Blomgren valdes till ordförande för mötet.
Börje Murmark valdes till sekreterare för mötet.
Till justeringsmän av årsmötesprotokollet tillika rösträknare valdes Jens Persson och Bengt
Persson.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse enligt bilaga 2 presenterades och godkändes av mötet.
9. Revisorernas årsberättelse presenterades av Bengt Ohlsson, som yrkade ansvarsfrihet för
den ansvariga styrelsen för 2016. Revisorn angav tre reservationer, som ej påverkar hans
äskande om ansvarsfriheten för styrelsen. Efterföljande diskussion under mötet avslutades
med streck av ytterligare inlägg.
10. Mötet bevilja den ansvariga styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Kassören yrkade på att årsavgiften för 2018 bibehålles på samma nivå som tidigare. Mötet
godkände förslaget.
12. Åtgärdsprogram för 2017 presenterades som bilaga 3 och godkändes av mötet.
13. Hela punkten bordlades och överläts till nya styrelsen att fortsätta arbeta med.
14. Diskussion angående regler för uppsägning av enskilda hoddeägare, som inte följer
föreningen stadgar och föreskrifter, mynnade ut i att den nya styrelsen får i uppdrag att se
över gällande regler samt presentera klarare riktlinjer i frågan. Enskild medlem kan inte
direkt vända sig till ansvariga rättsinstanser utan att föreningen styrelse involverats. Oavsett
hur mycket man fiskar så gäller vårt medlemskap lika för alla. Synpunkter om att det skulle
föreligga en s.k "gräddfil" för vissa medlemmar avvisades av styrelse. Frågan "vem är
fiskare" blev hängande i luften.
15. Kjell Nilsson valdes enhälligt till ordförande för 2017.
16. Anders Nordin och Anders Persson valdes vardera till styrelseledamöter för två år.
1 7. Till ersättare för ovanstående valdes Bengt Persson och Tomas Lundgren vardera på ett år.
18. Till revisorer för vardera ett år valdes Dorothea Lindholm och Roland Nilsson.
19. Till ersättare för revisorn valdes Lars Hasselgren för ett år.
20. Till ordinarie ledamöter i valberedningen för ett år valdes Sven Andersson och Bo Ekegren.
21. Till ersättare för ovanstående valberedning valdes Mikael Nanheden på ett år.
22. Val av ledamöter till festkommitté och tält för ett år valdes Rolf Persson, Jens Persson, Christer
Pihlqvist och Dorothea Lindholm.
Områdes ansvarig Roland Larsson.
23. Föreningen tecknas av Ordföranden och Kassören var för sig.
24. Under övriga frågor yrkades från en medlem att styrelsen och kassören bör framlägga en
budget för det kommande verksamhetsåret enligt gällande stadgar. Om inte bör stadgarna
korrigeras. Kassören ansåg att föreningen ekonomiska
omslutning ej är i behov av en budget, som endast innebär ett merarbete för kassören.
Frågan om övergivna båtar togs upp, styrelsen svarade att frågan ligger hos kommunen,
som har ansvaret för detta. Önskemål framfördes om en utbildningsdag avseende
hanteringen av hjärtstataren, förslaget vidare befordrades till den nya styrelsen. Fråga om en
förbättring av slipen, besvarades med att kommunen har kontaktats. Fråga om vad posten
advokat & rättegångskostnader i kostnadsredovisningen (2500: -) är. Besvarades med att

denna post är orsakad av enskild medlems kontakt med advokaten avseende "hoddefrågan" .
Beslöts att endast styrelsen kan agera i rättsfrågor, som berör föreningen.
25. Blommor och avtackning av styrelsen och andra medlemmar.
Den tillträdande ordföranden tackade för förtroende, och gav en kort presentation av sin
bakgrund samt de förväntningar och inriktningar, som han har inför det nya året.
Årsmötet avslutades.
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