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Protokoll årsmöte ölands trolling och sportfiskeklubb 2OL4-02-tg.

Närvarande: Andreas Johansson, Niclas Solberg, Lars Karlsson, Stig Palmgren, Thobias

Karlsson, Seppo Lippo, Michael lngard, Johan Albien, Robert Thorin, Hans-Åke Lindqvist,

Peter Lindström och Alfred Apelmo.

1. Mötet öppnades.

2. Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning.

3. Dagordningen godkändes.

4. Till mötesordförande valdes Niclas Solberg.

5. Till mötessekreterare valdes Andreas Johansson.

6. Valet av justeringsmän föll på Alfred Apelmo och Seppo Lippo.

7. Ordförande redogjorde 2013 års verksamhetsberättelse.

8. Kassören redogjorde för ekonomin.
.- 9. Revisionsberättelsen lästes upp.

10. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Valberedningens forslag lades fram per telefon då valberedningen ej hade möjlighet
att närvara på mötet.

11.1 Niclas Solberg omvaldes till ordfcirande på 2 år.

11.2 Lars Karlsson omvaldes till kassör på 2 år.

11.3 Michael lngard valdes till styrelseledamot pä 2 är (ersatte Thobias Karlsson som

avgick).

11.4 Paul Evaldsson omvaldes som ledamot i valberedningen pä 2 är.

11.5 Erik Lundgren omvaldes som suppleant i styrelsen på 2 år.

11.6 Nyval: Johan Albien styrelseledamot på 1 år.

11.7 Nyval: Seppo Lippo styrelseledamot på 2 år.

12. Det beslutades att medlemsavgifterna skulle förbli oförändrade. 200 kr för medlem

och 100 kr för stödmedlem.

13. Fikapausen genomfördes.

14. Lars Karlsson redogjorde för det gångna årets fiskevårdsarbete.

15. Niclas Solberg lade fram verksamhetsplanen för 2014.

15. Resultatet i klubbtävlingen tillkännagavs. Tyngst abborre vanns av Peter Lindström,

tyngst regnbåge vanns av Johan Albien, tyngst havsöring vanns av Christoffer
Wernersson. I övriga arter fanns inga fiskar inrapporterade. Årets skyffel tilldelades
Andreas Johansson.

17. Övriga frågor.

L7.LEn fråga från Hans-Åke Lindqvist: släpper vi tillbaka all fisk vi fångar? Svaret blev

nej, Niclas Solberg redogör för klubbens syn på ämnet.

L7.2Lars Karlsson informerarom att han arbetar på attta reda på vilka vatten som är

kommunägda, iförlängningen finns en tanke om att kunna arrendera och

bedriva fiskevård i dessa vatten.
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17.3 Ett förslag om att ett möte med kommunpolitikerna genom Håkan Waxegård

skall föras till verksamhetsplanen för 2074, mötet bifaller detta förslag.

17.4 Peter Lindström informerar om att han planerar att skicka in ett

medborgarförslag till Kalmar kommun där han föreslår bättre skyltning av

gällande fiskeregler, han tänker nämna Mönsterås kommun som ett gott

exempel.

18. Mötet avslutades.
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Justeras av Alfred APelmo

Justeras av Seppo LiPPo
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