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Närvarande

Enligt bifogad deltagarlista Bilaga 1

Mötet öppnades av föreningens ordförande Ove Wensing, som hälsade alla hjärtligt välkomna
1 Val av ordförande för stämman
Förslag: Olof Carlstedt
Beslut: Enligt förslag
2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Förslag Jörgen Halth och Erik Udatsjen
Beslut: Enligt förslag.
3 Val av sekreterare på stämman
Förslag: Ove Lindh
Beslut: Enligt förslag.
4 Närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.
Beslutades att lista skulle cirkulera för anteckning av namn och hemman för
Röstlängd 15 st. deltagare. Bil. 1.
5 Fastställande av dagordning.
Föreslagen dagordning enl. Bil. 2 två godkändes
6 Stadgeenlig kallelse.
Fastställdes att stadgeenlig kallelse utgått
Kristinehamnsposten och dels Karlskoga Tidning .
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7 Styrelsens och revisorernas rapport
Verksamhetsberättelsen (Bil.nr3) som tilldelats alla mötesdeltagare för studie, kommenterades av
Ove Wensing och lades därefter med godkännande till handlingarna.
Kassören Ove Thorin kommenterade resultat och balansräkning (Bil. nr 4)

Ingemar Löfström föredrog revisionsberättelsen (Bilaga nr 5) som godkändes.
8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9 Ersättning till styrelse och revisorer
Styrelsens arvode föreslogs oförändrat d.v.s. 1/3 av prisbasbeloppet
Beslut enligt nämnda förslag.
10 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
10.1
Ordförande för 1 år
Förslag: Omval av Ove Wensing
Val:
10.2

Enligt förslag.

Styrelseledamöter för 2 år
Förslag: omval Alf Izindre, Anders Johansson, Ove Thorin
Val:

10.3

Enligt förslag

Styrelsesuppleant för 2 år
Förslag: Jörgen Halt
Val:

Enligt förslag.

11.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

11.1

Revisor för 1 år
Förslag: omval av Arne Kähäri, Börje Eriksson
Val:

Enligt förslag.

11.2 Val av revisorssuppleanter för 1 år
Förslag. Omval av Ingemar Lövström och Agneta Carlstedt.
Val:

Enligt förslag.

12 Val av valberedning.
Förslag: Håkan Larsson och Ivar Andersson med Håkan Larsson som smk.
Val:

Enligt förslag.

13 Styrelsens framställning ,medlemsmotioner.
Förslag att ändra årsmötet till 15 april godkändes och ska då slutgiltigt bestämmas på nästa
stämma pga stadgeändring.

14 Fiskets vård och bedrivande för verksamhetsperioden samt villkor för upplåtelse.
Se Bil. nr 3)
För att på ett effektivt sätt kunna utnyttja och underhålla föreningens motorbåt bör
en båttrailer införskaffas och nuvarande iläggningstrailer säljas eller ingå i ett byte.
Anders Johansson får detta uppdrag och att informera styrelsen.
15 Styrelsens förslag till utgifts – och inkomststat
Ove Thorin föredrog förslag till budget för 2018 enligt bilaga 4.
och gav styrelsen i uppdrag att arbeta efter detsamma.

Stämman godkände budgetförslaget

Alla ägarbyten skall rapporteras till Ove Thorin.
16 Övriga frågor. Inga
17 Uppgift om stämmoprotokoll
Protokoll från denna stämma finns hos styrelsemedlemmar och på hemsidan senast 180420.
18 Då inga övriga frågor fanns avslutade ordf. mötet med att bjuda oss alla till bords där det vankades
smörgåstårta ,öl, kaffe och kaka. .

