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Protokoll årsmöte zots örands trolling och sportfiskektubb.

Närvarande: Andreas Johansson, seppo Lippo, Alexander Marelius, Lars Karlsson, Niclas

solberg, Thobias Karlsson, Hans-Åke Lindqvist, peter Lindström, Thomas öberg, Roberth

Thorin, Stig Palmgren, Johan Albien och Jan Andersson.

1. Mötet öppnades.

2. Mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

3. DagordningenGodkändes.

4. Till mötesordförande valdes Niclas Solberg.

5. Till sekreterare för mötet valdes Andreas Johansson.

6. Tilljusteringsmän valdes Seppo Lippo och Johan Albien.

7. Verksamhetsberättelse:

M ötesordföra nden redovisa r klu bbens verksa m hetsberättelse 2015.

8. Ekonomiskredovisning:

Kassör Lars Karlsson redovisar den ekonomiska ställningen för 2015.

9. Revisionsberättelse:

Mötesordföranden läser upp revisionsberättelsen författad av revisor Mats Sund.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen:

Årsmötet besluta r a nsva rsfrihet för styrelse n.

11. Valberedningens förslag redovisas.

11.1 Niclas Solberg väljs till ordförande på 2 år.

Lt.2Lars Karlsson väljs till kassör pä 2 är.

11.3 Roberth Thorin väljs till ledamot i styrelsen på 2 är med tillägget vice ordförande.

11.4 Michael tngard väljs till ledamot i styrelsen pä 2är.

11.5 Seppo Lippo väljs till suppleant i styrelsen på 2 är.

11.5 Tommy Sigfridsson väljs till revisorssuppleant på 2 år. 
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11'7 Paul Evaldsson väljs till ledamot i valberedningen (sammankallande) på 2 år. (Förslaget

kommer från styrelsen och inte från valberedningen).

Fikapaus.

Redovisning av fiskevårdsarbetet 2015 :

Klubbens fiskevårdsansvarig Lars Karlsson redogör för fiskevårdsarbetet som genomförts

under 2015. Frösslundabäcken, Bröttorpsbäcken samt utsättning av risvasar.

Verksamhetsplan för 201G:

ordförande Niclas Solberg redogör för verksamhetsplanen 2016: Risvasar för abborre i

hamnarna februari/mars, Kustfiskedag för medlemmar och blivande medlemmar mars/april,

Havsöringcup 9-10 april, fiskevård Åbybacken augusti/september, havsöringstr äff 201,6

(datum ännu ej bestämt), kustfiskedag för medlemmar och blivande medlemmar november,

after grus för de som hjälpt till med fiskevården under året december/januari.

Resultat i klubbtävlingen samt prisutdelning:

Abborre-Niclas Solberg, Gädda-Tobias Berger, Havsöring-Johann ThaurerJr, Näbbgädda-

Seppo Lippo och Regnbåge-Johan Albien.

15. Övriga frågor:

Seppo Lippo informerar om att han under mars månad i migrationsverkets regi kommer att

besöka asylboenden på Öland för att informera om bland annat vilka regler som gäller för

fiske längs den öländska kusten.

Jan Andersson ställer en fråga kring priset "sjöstjärnan", klubben anser att det inte känns bra

att nominera oss själva utan hoppet stårtillatt någon utomstående nominerar oss iså fall.

17. Mötet avslutas.

Johan Albien
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