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Närvarande 
Enligt bilaga deltagarlista. 

Ordförande Johan Andersson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

Val av ordförande för stämman 
Anders Sundin valdes till ordförande för stämman. 

Val av justeringsmän tillika rösträknare  
Ingvar Andersson och Gillis Persson valdes. 

Val av sekreterare 
Johan Andersson valdes. 

Anteckning om närvarande medlemma och ombud samt beslut om röstlängd 
Roland Bengtsson, BrittMarie Bengtsson, Karl Magnusson, Stig Eriksson, Gillis Persson, Harry 
Gustavsson, Ingvar Andersson, Johan Andersson och Anders Sundin 

Fastställande av dagordning 
stämman beslutar att dagordningen följs. Se bilaga. 

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt 
Annonsering har skett stadgeenligt i Karlskoga tidningen, Kristinehamnsposten och Nya Värmlands 
Tidningen. I fortsättningen skall vi även annonsera i Mariestadstidningen också för att få rätt 
spridning. 

Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse 
Verksamhetsberättelsen (bilaga 2), kassarapporten (bilaga 3) och revisionsberättelsen (bilaga 4) gicks 
igenom och lades till handlingarna. 
 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 
Stämman lämnar ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 2018. 

Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Beslut 6000:-. Samma nivå som tidigare år. 

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter samt suppleanter och övriga val 
Beslut enligt valberedningens förslag. Se bilaga 5. 

Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna 
Inga framställningar och motioner inkomna. 



Fråga om fiskets vård och bedrivande under kommande verksamhetsår samt villkor för upplåtelse. 
Ingen inplantering av fisk 2019 och fortsatt aktiv fisketillsyn med ett fortsatt gösförbud mellan 15/5 
och 15/6. 

 

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Inkomster och utgifter 2018 gicks igenom (bilaga 6). Stämman anser att vi kan lägga dessa till 
handlingarna. 

Övriga frågor: 
* Kolla upp inplantering 3 eller 4-årig öring.  
* införskaffa tillsyningsskyltar till båtar (när privatbåt används vid fisketillsyn)  
* utmärkning av grund. Kontrollera hur? 
* kräftfiske, framkom önskemål om att senarelägga kräftfiskesäsongen till 15 Aug – 15 okt med start 
2019.  Beslut togs i denna fråga och kommer även annonseras på hemsidan.  
* Kräftfiske för allmänhet en helg med fiskekort bordlades till nästa år, osäker på om idén är bra.   
* annonsera i tidningarna att protokoll finns på hemsidan.  
* Årsmöte ska vara i mars och annonseras en månad före.  

Meddelande om var och när årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 
Kommer finnas tillgängligt på hemsidan. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

Johan Andersson (tillika ordförande) Ingvar Andersson Gillis Persson 

   Ingvar Andersson Gillis Persson 

 


