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Ånsruörr ömNDs TRoLLTNG & spoRTFtsKEKLUBB

zo6ta-05-06
Niclas §olberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Närvarande var : Niclas Solberg, Lars Karlsson, Ronny Göransson, Andreas lohansson, Itrobias Karlsson och Ulf
Karlsson,

Mötet ansågs var behörigt utlyst.

Till ordförande för mötet utsågs Niclas Solberg att föra protokoll utsågs Ulf tkrlsson.
Att justera dagens protokoll utsågs Andreas Johansson och Thobias Kartsson.

Mötet beslutade att namnändra den gamla föreningen Borgholms Sportfiskelrlubb Blå Jungfrun till ölands
Trolling & §portfiskeklubb.

Tr'll ordförande på 2 år valdes Niclas Solberg, till kassör på 2 år valdes Larc Karlsson och till sekreterare på I år
valdes Gordon östling som efter telefon kontalt accepterade uppdraget. Till firmatecknare valdes ordförande
Niclas §olberg 67063&2331 och kassör Lars Karlsson 56013&2978.

Till ledamöter i styrelsen valdes Ronny Göransson på 2 år och Ulf Karlsson på I år, till suppleanter valdes
Andreas Johansson på 1 år och Thobias Karlsson på 2 år.

9. Till revisor valdes Mats Sund och till suppleant valdes Stig Palmgren, båda accepterade efter telefonkontakt då
de ej personligen kunde närvara.

10. Till valberednlngen valdes Paul Evaldsson och Stig Palmgren, Stig Palmgren är sammankallande.
11. §tadgarna godkändes med smärre ändringar.
12. Medlemsavgifterna beslutades vara 2fi1 kr för medlem och 1(X! kr för stödmedlem, mötet uppdrog åt kassören

att ordna med bankkonto dit medlemmar kan betala för att slippa kofianthantering.
13. Milersättning för uppdrag i tjänsten beslutades att vi följer sEtens skattefria ersättning för nänrarande 1&S0 kr

per mil.

14. Mötet beslutade att ett medlemsmöte skall hållas före oktober månads utgång årsmöte skall hållasföre
februari månads utgång.

15. Att ansvara för utvecklingsarbetet Sportfiskeparadis öland utsågs Niclas Solberg, Lars Karlsson och Ulf Karlsson.
16. Mötet beslutade att klubben tar över ansvaret för ölands trolling Master från Team öland, dns ekonomi,

vandringspriset marknadsföring och arrangemang. Träffarna arrangeras av respektive Team som mnli6. Niclas
Solberg och Lars Karlsson utsågs att ta hand om det praktiska i frågan.

17. Frägan om klubblokal diskuterades, beslutades att vi försöker långtidshyra Rosmari Schlegels sjöbod i
Kårehamn, förutsättningar för att hyra är att hyran ej överstiger 30fi1 kr per år, däremot kan klubben utföra
enklare renoveringar samt ev målning. Lars Xarlsson utsågs att kontakta Rosmari.

18. Mötet beslutade att vi ska ha en hemsida samt en blogg, Johan Bielkendal utsågs att ansvara för framtagandet
av förslag samt kostnader för detta.

19. Eftercom inga övriga frågor som rörde klubben fanns så övergick vi till att dricka kaffe son Niclas bjöd på.

20. Ordförande avslutade miitct o€h tackade medlemmarna f6r visat intresse.
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