Kävlingeåns-Löddeåns FVOF
Protokoll fört vid ordinarie fiskestämma med Kävlingeåns-Löddeån fvof den 26 april 2018
Närvarande: enligt bifogad förteckning
Ordförande Lennart Bengtsson hälsar välkomna till 2018 års stämma samt förklarar den
öppnad

§1

Till mötesordförande valdes Lennart Bengtsson.

§2

Till justeringsmän valdes Börje Jönsson och Olof Pålsson.

§3

Till mötessekreterare valdes Anders Eklöv.

§4

Beslöts att vid behov justera röstlängden. En lista gick runt för anteckning av
närvarande medlemmar på stämman och ombud.

§5

Fastställdes dagordning.

§6

Beslöts godkänna kallelsen till stämman.

§7

Föredrogs styrelsens berättelse, räkenskaper och revisorernas berättelse.
Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet
(se verksamhetsberättelse).

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§9

Beslöts att arvodera styrelsen med 4 000 kr för år 2018 att fördelas enligt
styrelsens beslut. Arvodet per bevistat sammanträde är 200 kr (ingen
milersättning utgår). Revisorarvodet är 400 kr per år. För övriga körslor utgår
körersättning med 18,5 kr/mil.

§10

1. Till styrelsens ordförande för år 2018 valdes Lennart Bengtsson.
2. Omvaldes för en tid av två år som ordinarie styrelseledamöter valdes Anders
Eklöv, Agne Nilsson och Mats Hansson.
3. Omvaldes för en tid av ett år som adjungerande styrelseledamot valdes Stina
Pålsson.
5. Omvaldes för en tid av två år som styrelsesuppleanter valdes Hampus
Törnell, Karl-Johan Pålsson, samt nyval Olof Pålsson.

§11

Till ordinarie revisorer för 2018 valdes Ingemar Anderberg och Per Radby med
Anders Månsson och Jan Olsson som suppleanter.

§12

Till valberedning för 2018 valdes Leif Winter (sammankallande), Kjell Johansson
och Tomas Mårtensson.

§13

Inga motioner inkomna

§14

Fiskets vård och bedrivande under kommande verksamhetsperiod beskrevs.
Provfiske, drift av fiskfälla planeras. Vandringshinder och rensning av viltvattnet
– Lertaget ska åtgärdas under sommaren 2018. Planering av omlöp och
biotopvård vid Rinnebäck planeras under 2018. Fiskevårdsplan ska
kompletteras under 2018.

§15

Styrelsens utgifts- och inkomststat framfördes. Priset för fiskekorten för år
2018 är 50 kr för dagskort och 500 kr för årskort.

§17

Beslöts offentliggöra stämmoprotokollet på föreningens hemsida. Stämman
avslutades.

Efter stämman höll Anders Eklöv ett föredrag om fiskräknare dess funktion och
användningsområde.

Lennart Bengtsson/ordförande

Anders Eklöv/sekreterare

Protokollet justeras:

Börje Jönsson

Olof Pålsson

