
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, årsredovisningen lästes 
igenom av kassören och ordföranden läste igenom revisionsberättelsen, 
inga synpunkter inkom från mötesdeltagarna. !

Datum 2017-03-08

Närvarande Johan Apel!
Björn Storsnes!
Anna-Lena Mann!
Daniel Hansols!
Bagar Hansols!
Bo Ohlsson!
Bruno Viklund!
Berndt Eriksson!
Hans-Olov Backlund!
Östen Haglund!
Leif Haglund

Plats Lingheds bystuga



8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.!!

9. Användandet av uppkommen vinst 
Styrelsen fick förtroende för att besluta om hur vinsten ska användas. Styrelsen 
har beställt röjning av stigar och kastgator runt acktjärn och även årliga 
fiskinplanteringar som sker fortlöpande. Inga andra förslag inkom från 
mötesdeltagarna.!!

10. Arvoden och andra ersättningar  
Styrelsens förslag är att inga ändringar i arvodena ska göras (15 000kr), 
årsmötet beslutade att följa styrelsens rekommendationer. Milersättning 
fastslogs till 18;50kr en minskning från 19;00kr föregående år. Ersättning för 
fisketillsynsmän blev bestämt till 250kr/år. Närvarande vid inplantering av fisk 
bestämdes till 150kr/tillfälle plus milersättning. Skottpengar för mink bestämdes 
till 100kr/mink. Revisorernas arvode bestämdes till 200kr/man.!!

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

12. Val av revisorer och revisorsuppleanter  
Revisorn Eivind Jansson omvaldes på 1 år, Gerd Sundström avgår och tidigare 
revisorsuppleanten Lars Björkman valdes till ordinarie revisor på 1år. Som 
revisorssuppleant på 1 år valdes Ove Eriksson. !

13. Val av valberedning 
Berndt Eriksson, Anders Hansson och hans-Olov Backlund (sammankallande) 
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 2017.!!



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

17. Övriga ärenden  
För att kontrollera status på signalkräftornas utbredning i Hyn och Spjärsen, fick 
styrelsen i uppdrag att samordna provfiske under hösten 2016. Resultatet 
visade att det finns kräftor i stort sett hela Hyn och på de ställen i Spjärsen där 
det provfiskades fanns även där kräftor. 
 
Förslag kom på att titta på alternativ till dagkortspåsar liknande Åg, styrelsen fick 
i uppdrag att titta på olika alternativ. 
 
Björn Storsnes avtackades med blommor, presentkort på svärdsjö järn och 
hjärtliga applåder för hans insatser som ordförande under många år, han blev 
invald som sekreterare i styrelsen år 1982. !

18. Plats där mötesprotokollet skall hållas tillgängligt för 
medlemmars granskning  
Protokollet från stämman kommer att läggas ut på hemsidan 
www.linghedsfiske.se den 15/3 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


