Nävsjöns Sportfiske
Armötesprotokoll vid Nävsjöns sportfiske den 2513 2012.
g 1. Mötets öppnande.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
g 2.

g 3.

Upprättande av röstlängd.
Röstlängd enligt lista meddelades 44 näwarande och 12
giltiga fullmakter. Röstlängden bifogas protokollet.

Mötets behöriga utlysande.
Mötesdeltagarna fann mötet behörigt utlyst.

g 4.

g

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

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Tilljusteringsmäntillikarösträknarevaldes

i

Krister Fager och Sven Sellberg.
g

6. Godkännande av dagordning"
Paragraf 11 och 12 slås ihop efter forslag av Sture Bengtsson.
Dagordningen godkändes därefter av mötet.

g

7. Styrelsens förva ltn i n gsberätte lse verksam hets berättelse och ekon om i.
Efter beslut togs meningen "Om EU får som dom vill tvingas vi så
småningom att höja samtliga avgifter med 25% moms.
Förva ltn ngsberätte lsen g ra nskades och god kä ndes d ä refter.
i

g

8. Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse granskades och godkändes.

$

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet

.S10. Verksamhetsplan för nästkommande år.
Beslutades med foljande tillägg.
En idelåda skall sättas upp.
Att göra listan skall finnas på hemsidan.
S

11 Styrelsens framställan enl uppdrag från årsmötet

2011:
Förslag till stadgar.
Styrelsens framställan godkändes med följande ändring
suppleanter ändras till ledamöter.
S

I

S

12 lnkomna motioner.
Motion n11 från Göran Johansson beviljades.
Övrigt 4 motioner avslogs.

g 13.

Val av styrelseledamöter samt omedelbart justering av paragrafen.
Till kassör for en tid av 2 är valdes Rosie Lindvall.
Till ledamot för en tid 2 år valdes Håkan Söderström
Till ledamot för en tid av 1 år valdes Helen Liikanen.
Till ledamot för en tid av 1 år valdes Klaus Gucia.

$ 14. Val av 1 revisor.

Till revisor valdes Cecilia Kjellberg.

g 15. Val av valberedning.

Till valberedning för en tid av 1 år valdes Erich Toftemo
(sammankallande)
Till valberedning för en tid av 1 år valdes Fredrik Enoksson.
g 16. Fastställande av avgifter.

Beslutades att medlemsavgiften inte höjs för 2013.
g 17.

Diskussionspunkter för senare behandling.
Diskuterades om vi skall ha 2 revisorer och 2 suppleanter, samt att
utöka styrelsen från 5 till 7.
Sista nomineringsdag till valberedningen 31112.
Starta en ungdomsverksamhet (Klaus Gucia).
Yrkeskompetens skall vara inskrivet i medlemslistan (Roland Ceder).

518. Mötets avslutande.
Ordforande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
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