PROTOKOLL
fört vid Lyen-Rymmen-Lången m fl sjöars fvofs
FISKESTÄMMA
2020-10-29
1§

Fiskestämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Leif Nygren, hälsade de 9 deltagarna välkomna till stämman. Mötet
hade flyttats fram från i våras för att kunna ge möjlighet för fler att komma under rådande
corona-pandemi. Tyvärr var smittspridningen i regionen hög så många valde att stanna
hemma.
Ordföranden förklarade stämman öppnad.
2§

Val av ordförande för stämman

Till stämmoordförande valdes Leif Nygren
3§

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Stig Hyltestrand och Nils Holmström
4§

Val av sekreterare på stämman

Till stämmosekreterare valdes Fredrik Roos
5§

Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd

Närvarolista, se bilaga 2 till protokollet.
Beslöts att röstlängd skulle upprättas endast om behov finns under stämman.
6§

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.
7§

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt

Kallelse har skett genom annons i Smålandsposten och Finnveden.nu lördagen den 10 oktober
2020. Det har även annonserats på hemsidan.
Kallelsen godkändes.
8§

Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkning

Fredrik läste upp namnen på de som varit valda till styrelsen, revisorer och suppleanter.

Tomas Rahm presenterade verksamhetsberättelsen med hjälp av bildspel.
Styrelsen hade 4 sammanträden under 2019.
Styrelsen anordnade studieresa för fiskerättsägarna.
Arbetsgrupper har jobbat med GDPR, fiskerättsägarförteckning och momsredovisning.
Margaretha Lindahl gick igenom resultat- och balansräkning för året.
Den ordinarie verksamhetsberättelsen hade delats ut till stämmodeltagarna. Bilaga 1.
Beslöts att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
9§

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Fredrik Roos varvid full ansvarsfrihet för styrelsen
föreslogs.
10 §

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Full ansvarsfrihet för styrelsen vad gäller ekonomi och verksamhet beviljades för år 2019.
11 §

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ersättning till ordförande, IT-ansvarig, kassör och sekreterare har utgått med 4000 kr var
under verksamhetsåret 2019. Reseersättning har utgått med 18:50 kr/mil.
Ledamöter och suppleanter som medverkat på sammanträden har ersatts med 300kr/tillfälle.
Beslöts att ersättningen till vardera ordföranden, IT-ansvarig, kassör och sekreterare skall vara
4000 kr för verksamhetsåret 2020. Reseersättningen skall vara 18:50 kr/mil. Samtliga
styrelseledamöter och suppleanter som närvarar vid sammanträde ska erhålla ett arvode på
300kr/sammanträde.
12 §

Val av styrelseordförande

Till styrelseordförande valdes Leif Nygren för ett år
13 §

Val av styrelseledamöter och ersättare

Till ledamöter valdes för två år
Kennerth Arvidsson (omval)
Magnus Andersson (omval)
Fredrik Nilsson (omval)
Mattias Einarsson (omval)
Till suppleant valdes för två år

Lars Einarsson (omval)

14 §

Val av revisorer samt suppleant

Till revisorer valdes för ett år
Bodil Danielsson
Helen Lönnkvist
Till revisorssuppleant valdes för ett år
Carina Enoksson-Andersson
15 §

Utseende av valberedning

Till valberedning utsågs för ett år
Jan Hallberg (sammankallande)
Anders Fransson
Stig Hyltestrand
16 §

Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Ingen inlämnad motion.
17 §

Fråga om fiskets vård och bedrivande under kommande verksamhetsperiod samt
villkor för upplåtelse

Då stämman hålls i oktober har större delen av perioden redan varit.
Under året har det släppts ut ålyngel.
Under 2 arbetsdagar har Leif Nygren och Lars Einarsson bytt ut samtliga skyltar vid sjöarna i
området.
Öringprovfisket i Årån har genomförts.
Båtiläggningsplatsen norr om Svansholmen ska under året utökas med större parkering och
bryggan ska renoveras.
18 §

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

Då stämman är flyttad till oktober pga corona-pandemin har de flesta utgifter redan betalats.

Kostnaden för upprustningen av båtiläggningsplatsen norr om Svansholmen är ännu inte
fastslagen då arbetet pågår.
Inkomsterna ligger på en hög nivå.

19 §

Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

20 §

Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt från och med den 12 november 2020 på Coop
Nära i Bor och ICA Nära i Rydaholm.
Den som är missnöjd kan överklaga stämmans beslut till Länsstyrelsen i Jönköpings län inom
fyra veckor från beslutsdatum, d.v.s. senast den 26 november 2020.
21 §

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse.
Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.
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