Nävsjöns Sportfiske
Armötesprotokolt vid Nävsjöns sportfiske den 6/3 2011.
$

1. Mötets öppnande.
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Röstlängd enligt lista meddelades 57 näwarande och 16
giltiga fullmakter. Röstlängden bifogas protokollet.

$ 2.

Mötets behöriga utlysande.
Mötesdeltagarna fann mötet behörigt utlyst.

$ 3.

$

Val av mötets ordförande och sekreterare.
Till mötesordforande valdes Kent Hallberg
Till mötets sekreterare valdes Rosie Lindvall

a. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes
Ritva Ceder och Solveig Mäkinen.

$ 5.

Godkännande av dagordning.
Infogades som ny $ 10 Förslag till stadgeändring.
Dagordningen godkändes av mötet.

$ 6.

Styrelsens förvaltn i n gsberättelse.
Förvaltningsberättelsen granskades och godkändes med foljande tillägg.
Tätning av kallkällan är gjord. Djupmätning av sjön är gjord samt bygge
av förråd. Påpekades att det i verksamhetsplanen stod renovering av
tak på stugan. Vi har skrivit avtal med Svea skog om kräftfisket i sjön.

$ 7.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse granskades och godkändes.

$ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv ska utredas och i så fall
åtgärdas före nästa revison.

$9. Motion.
Roland Ceder rättar sin inlagda motionen. Styrelsen skall ej utökas.
Den skall vara kvar i nuvarande form men två av ledamöterna skall vara
tillsynsmän. Motionen avslogs av stämman.
S 10. Förslag

till ändringar av stadgar.

Styrelsens förslag till ändring av stadgar avslogs.
Stadgarna skall ses över till nästa årsmöte.

$ 11. Verksamhetsplan

för

2011.
Verksamhetsplanen granskades och godkändes. Ny arbetsbåt
skall köpas in. Altanen skjuts upp, men taket på stugan skall renoveras.
Ta beslut om att höja medlemsavgiften 2012.

$ 12. Val av

styrelseledamöter samt omedelbart justering av paragrafen.
Till ordforande för en tid av 2 årr valdes Kent Hallberg.
Till ledamöter för en tid av 1 år valdes Daniel Grahn och Helen Liikanen.
Till ledamot för en tid 2 är valdes Niclas Kjellberg
Parag rafen forklarades omedelbart justerad.

$ 13. Val av 1 revisor.

Till revisor valdes Cecilia Kjellberg. Se $8.
$ 13. Val av valberedning.

Till valberedning valdes för en tid av 1
letar efter en kandidat till.

år

Claus Gucia. Claus

$ 14. Fastställande av avgifter.

Beslutades att medlemsavgiften inte höjs för 2011 eller 2012. Avgiften
skall i fortsättning vara betald senast 31 januari for det år avgiften ska
gälla. Avgift för 2013 bestäms då på årsmötet 2012 osv.
$ 15.

Diskussionspunkter för senare behandling.
Diskuterades om vi skall ha 2 revisorer. Valberedningen vill ha en
sluttid för nomineringen tll 31112, delad mening om detta.
Skall vita hjälp av arbetsformedling för att renovera spångar.
En miljöansvarig skall utses och en arbetsplan göras.
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