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OLANDS TROLLING & SPORTFISKEKLUBB

L. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning. Mötesdeltagare var Niclas Solberg,

Thobias Karlsson, Erik Lundgren, Hans Engstrand, Peo Westergren, Niklas

Karlsson, Christoffer Wernersson, Andreas Johansson och Lars Karlsson.

3. Dagordningen godkändes med tillägg av 14 b.

4. Mötet valde Niclas Solberg till mötesordförande.

5. Till mötets sekreterare valdes Lars Karlsson.

6. Tilljusterings män valdes Thobias och Andreas.

7. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen, se bilaga.

8. Kassören föredrog en ekonomisk redogörelse för äOLL, mötet biföll.
9. I frånvaro av revisorerna läste mötessekreteraren upp revisorsberättelsen där

kassören redovisning godkändes.

10. På frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beviljade mötet detta utan synpunkter.
11. Valberedningens förslag lästes upp, följande föreslogs: ordförande på 2 år Niclas

Solberg, kassör på 2 år Lars Karlsson, styrelseledamot på 2 år Thobias Karlsson,

suppleant på 2 år Ronny Göransson, revisorssuppleant 2 år Stig Palmgren,

ledamot valberedningen 2 år Paul Evaldsson. Mötet tackade Stig och Paulför
nedlagt arbete.

L2.Yal av ordförande på 2 år valde mötet Niclas, inga andra förslag hördes.

L3. Val av kassör på 2 år valde mötet Lars, inga andra förslag lades.

14. Till ledamot på 2 år valdes Thobias då Ronny avtackade sig uppdraget, mötet
tackade Ronny för nedlagt arbete.

148. Val av suppleant till styrelsen, valberedningens förslag var Ronny. Peo föreslog

Niklas K, mötet delade Peos åsikt och valde enhälligt Niklas.

15. Till revisorssuppleant omvaldes Stig på 2 år.

16. Till ledamot av valberedningen valdes Paul på 2 år.

17. Medlemsavgifter för 20L3 beslutades vara oförändrade 200 kr för medlem, 100 kr

för stödmedlemmar. Diskussion om att höja avgifter togs men åsikten att behålla

en fortsatt låg avgift som inte skrämmer bort medlemmar var alla överens om.

L8. Sedvanlig fika på Hemköps bekostnad intogs, tackar även Ölands

Försäkringsbolag som upplät möteslokalen.

19. Niclas och Lasse visade lite bilder och berättade om arbetet med lekbäckarna.

20. Ordförande läste upp verksamhetsplanen for 20L2, där klubben skallfortsätta sitt
arbete med lekbäcksarbetet, havsöring cup/träff, ÖffU. Nytt som tillkommit är att
klubben skall utöka samarbetet med andra klubbar i regionen för att få en

samsyn i fiskevård och fredning, bl annat utbildning av fisketillsynsmän. Vidare
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skall klubben medverka iÖland Spirar, med upplysning och demonstration av

trollingbåtar, fiskekajaker och fiskemetoder samt klubbens övriga aktiviteter.
Styrelsen skall ha minst 5 möten, andra aktiviteter som planeras är fiskeresor,
grillkvällmm.

21. Klubben delade ut dekaler, diskussion om sambeställning av andra storlekar och

ev andra reklamartiklar typ tröjor mm.

22. Klubbens storfisktävling är avgjord: Vinnare är Johan Bjelkendahl på samtliga

arter, abborre 1,600 kg, gädda 6,400 kg, havsöring 5,000 kg, lax 2,860 kg. Mötet
gratulerar Johan och anbefaller skärpning hos övriga inför 20L2. Prisutdelning

sker vid nästa möte, Niclas fick förtroendet att ombesörja detta.
23. En redogörelse för ÖTM 2011 gavs, uruselt fiske och deltagande var den röda

tråden under säsongen.

24. Upplägget för ÖfU ZOf Z diskuterades, förslag fanns att endast ha en tävling
under sommaren, alternativt att fortsätta upplägget som tanken från början var

att utse Ölands bästa trollingfiskare under året. En kompromiss antogs bestående

av 3 deltävlingar med en reservhelg, de 2 bästa tävlingarna räknas.

25. Övriga frågor, ekonomin diskuterades. Om klubben skalt kunna genomföra
planerade fiskevårdsåtgärder måste ett betydande kapitaltillskott ske ganska

omgående. Uppdrag gavs åt Peo att forska lite i företagssponsring som kassören

tidigare försökt att aktualisera.

26. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de tillresta som trots
snövädret tog sig fram. Mötet tackade även alla som deltagit iversamheten

under året.
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