
Protokoll Årsmöte Lingheds FVOF!
!!

!!!
1. Stämman öppnas  

Bruno Wiklund hälsar välkommen och öppnar årsmötet.!!
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Bruno Wiklund valdes till ordförande och Johan Apel valdes till sekreterare för 
mötet.!!

3. Val av två justeringsmän 
Östen Haglund och Leif Haglund valdes till justeringsmän för protokollet.!!

4. Anteckning av närvarande fiskerättsägare  
Ett papper skickades runt och skrevs under av deltagarna.!!

5. Prövning om kallelse till stämman skett i behörig ordning 
Stämman beslutade att kallelsen har skett i behörig ordning.!!

6. Fastställande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes.!!

7. Styrelse och revisionsberättelse  
Styrelseberättelsen lästes upp av sekreteraren och  
revisionsberättelsen lästes igenom av ordföranden, inga synpunkter inkom 
från mötesdeltagarna. !
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Berndt Eriksson!
Hans-Olov Viklund!
Östen Haglund!
Leif Haglund
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8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.!!

9. Användandet av uppkommen vinst 
Styrelsen fick förtroende för att besluta hur vinsten ska användas. Styrelsen har 
inget förslag för användandet av vinst förutom årliga fiskinplanteringar som sker 
fortlöpande. Inga förslag inkom från mötesdeltagarna.!!

10. Arvoden och andra ersättningar  
Styrelsens förslag är att inga ändringar i arvodena ska göras, årsmötet 
beslutade att följa styrelsens rekommendationer. 
Det fasta arvodet vid inplanteringar beslutades om 150 kronor per tillfälle.!!

11. Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter  
Björn Storsnes valdes till ordförande på 1 år, Styrelseledamöterna Bo Ohlson, 
Sture Södergren, Mikael Eriksson och Johan Apel omvaldes på 2år. 
Vidare har Styrelseledamöterna Daniel Hansols samt Anna-Lena Björkman 1 år 
kvar på uppdraget.  
Leif Haglund omvaldes som suppleant på 2 år. Vidare har Östen Haglund samt 
Jan Björkman 1 år kvar på uppdraget.!!

12. Val av revisorer och revisorsuppleanter  
Revisorerna Eivind Jansson och Gerd Sundström omvaldes på 1år. 
Revisorsuppleant Lars Björkman omvaldes på 1år.!!

13. Val av valberedning 
Berndt Eriksson, Anders Hansson och hans-Olov Backlund omvaldes på 1år.!!

14. Inkomna motioner  
Inga motioner har inkommit till årsmötet.!!

15. Fastställande av verksamhet samt regler för fiskets bedrivande  
Styrelsen får förtroende om att ta beslut om regler för fiskets bedrivande, 
styrelsen föreslår att ingen förändring av reglerna ska ske under år 2016.!!

16. Fastställande av fiskekortspriser  
Styrelsen föreslår att inga förändringar ska ske. Årsmötet beslutade att gå på 
styrelsens förslag.!!

17. Övriga ärenden 
Förslag kom att spjärsbäcken ska kontrolleras och eventuellt åtgärdas för 
kommande öringslek då reproduktionen varit dålig de senaste tre åren, 
exempelvis ställa iordning en laxtrappa, årsmötet beslutade att styrelsen får i 



uppdrag att besluta om tid för kontroll och eventuella åtgärder. 
Förslag kom att provfiske ska ske för att kontrollera status på signalkräftornas 
utbredning i Hyn och Spjärsen, tidpunkt och deltagande ska beslutas av 
styrelsen. 
Björn Storsnes delade ut blommor till Anna-Lena Björkman och Anna-Lena 
Mann för deras insatser som kassör.!!

18. Plats där mötesprotokollet skall hållas tillgängligt för 
medlemmars granskning  
Protokollet från stämman kommer att läggas ut på hemsidan linghedsfiske.se för 
granskning i vanlig ordning.!!

19. Mötet avslutas  
Ordföranden tackar för deltagande och önskar alla en fortsatt god kväll.!!!!

Vid protokollet!! ! ! ! Ordförande! !  !!!!
——————————————! ! ——————————————!
Johan Apel! ! ! ! ! Bruno Wiklund!!!!!!
Justeras! ! ! ! ! !  !!!!
——————————————! ! ——————————————!
Östen Haglund!! ! ! ! Leif Haglund


