
DAGoRDNTNG ÅnsruöTE 2011 -a2-24

OTANDS TROLLING & SPORTFISKELUBB

X. Mötets öppnande.
Klubbens ordförande Niclas Solberg hdlsade mötesdelcagama välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Mötets behöriga utlysande.
Mötesdeltagama ansåg acr möret var behorigr utlyst.

3. Godkännandeavdagordning.
solberg gick igenom dagordningen och möresdelagama godkande densamma.

4. Val av mötesordförande.
Till mötesordforande valdes Niclas Solberg.

5. Val av mötessekreterare.
Till möressekrererare valdes Erik Lundgren.

., * 6. Val av 2st justeringsmän.

Till Justeringsmän valdes Lasse Karlsson och Niklas Karlsson.
7. Mötesdeltagare.
8. Peo Vesrberg

''* 9. Niklas Karlsson

I 0. Chrisroffer Wemeson

II. AndreasJohansson

12. Lasse Kadsson

I3. Niclas Solberg

14. Johan Bjelkendal

I5. Thobias Karlsson

I6. Ronny Göransson

I7. Andreas Nilsson

IB. Stig Palmgren

19. Erik Lundgren

20. Verksamhetsherättelse, sekreterare.
I klubbsekreterare Ulf Karlssons frånvaro, foredrogs verksamhetsberdrelsen av klubbens kassör Lasse Ka4sson.

' Lasse berärtade lite om klubbens stadgar och bakgrunden till klubbens åtenrppståndelse och att det fbrsra möret
holls den I mars 2OIO.

21. Ekonomisk redovisning, kassör.

- Vidare drog Lasse den ekonomiska redovisningen klubbens kvar på konror från den ga klubben ånns nu 6.594:73,- 
kostnadema under 2010 uppgick rill 50:-.

22. Revisionsberättelse, revisor.
I Klubbrevisoms Mats Sunds frånvaro, drogs revisionsberämelsen av srällfurerrädande revisor, Srig palmgren.

23. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötesdeltagama gav styrelsen ansvarsfrihet

24. valberedningens förslag till nya ledamöter, varberedningen.
Stig Palmgren tog åter till orda och presenterade valberedningens forslag till nya ledamöter.
Se punkr 13-16.

25, Val av sekreterare på 2 år.
Till sekreterarc pä 2 år valdes ulf Karlsson (ej närvarande).

26. Valstyrelseledamot på 2 år.
Til1 sq'relseledamot pä 2 fu valdes Andreas Johansson. Ronny Göransson har em år kvar.

27.Val av suppleant på 2 år.
Till suppleant pä 2 år valdes Erik Lundgren. Tobias Karlsson etr år kvar,



28. Val av revisor och suppleant på l och 2 år.

Till revisor pä 2 Lr valdes Mats Sund och till revisors suppleant på I år valdes Stig Palmgren.

29. Valav valberedning på l och 2 år.

Till vaiberedning beslutade genom omval iter ge förroende cill Stig Palmgren(sammankallande) som valdes päZär
och till Paul Evaltsson som valdes på Iår.

30. Medlemsavgifter för 2OL2.

Medlemsavgifterna limnades ofordndnde: 2OO.- for ordinariemedlemmar och I00r for företags- och

srödmedlemmar.

31. Redovisning av arbetet med Sportfiskeparadis öland.
Ordforanden berämade om planer och projekt med Borgholms komrmrn, Linn6 lJniversitecet, länsstyrelsen i Kalmar

och Gotland. Ex Kommunens projekt Agenda 2I d;r ca 300ha våtmarker skall anleggas. Klubben har dven utlovat

300 frivilligtimmar i kommunens Predatolprojektet som syftat till att öka reproduktionen av gädda.

32. Fikapaus.

Medlemmama bjods på kaffe med dopp.

33. Hemsidan, information och diskussion.

Klubben har nu egen hemsida WWW.OTSK.SE, där alla fångstrapporcer och klubb- och turistinformation kommer

att finnas.

34. Klubbtävling största fisk: lax, havsöring, abborrg gädda och näbbgädda.

Klubbmedlerrrrurna beslöt att gäddklassen skall avgöras med lengd och ovriga klasser i vikr
Klubben gör ett gemensamt inkOp av godkanda vågar, uppgifter om dessa finns på hemsidan och medlemmama

uppmanades att maila in sina val till Niclas Solberg inom en månad dvs senast 2OII-03-24.

35. Utbyte mellan fiskeklubbar- öM igäddfiske.
Medlemmame tog ett beslut om att anordna 2st Ölandsmäscerskap i gäddflske. Den fbrsta tävlingen skall

genomföras redan i mars och den andra kommer am genomfbras i november. En inbjudan kommer även am skickas

till Alvets och Kalmars sporrfiskeklubb. Ansvarig tävlingsledare är Johan Bjelkendal och til1 sin hjälp har han Niklas

Karlsson och Erik Lundgren.

36. ÖTM redovisning inför Z:OLL.

Trollingtävlingar kommer att genomföras i samband med Sst trollingträfår där poängen från de tre bäsca

tdvlingama rdknas. Tävlingama arrangeras av klubben medan tra$ama errangeras av några frivilliga ffollingteam,

och inte av klubben.

37. logga till klubben, hemsida-dekaler mm. Uppmaning till medlemmarna att komma med förslag.
Ordforanden efterlyste forslag till klubbens logotype.

38. Medlemsvärvning.
Undercecknad yppade förslaget om att stdlla upp eft bord under Skordefesten dår vrbetåttar om klubbens ädla

syften och marknadsfor id6n kring Fiskeparadis Oland.

39. Övriga frågor, ej beslut på mötet.
Peo'Westberg kom medforslaget att anordna en Näbbgadderåvling i maj. Peo antog med viss ffeksamheq

ordförendens uppmaning om att genomfrra de*a.

40. Nästa medlemsmöte.

Kommer att meddelas senere.

41. Mötets avslutande.

Klubbens och mötets ordforande Nicklas Solberg mckade mötesdeltagrmatör visat intresse och avslutade möreu

Borgholm 2011-03-01
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