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Protokoll årsmöte ZOL7 ölands sportfiskeklubb.

Närvarande: Michael lngard, Alexander Marelius, Paul Evaldsson, Martin Johansson, Alexander

Bjelkendal, william Holm, Johan Albien, william Kernchen, Tomor Gashi, Jani spetz, stig palmgren,

Lars Karlsson och Andreas Johansson.

1. Mötet öppnades.

2. Mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

3. Dagordningen godkändes.

4. Till Mötesordförande valdes Michael lngard.

5. Till sekreterare för mötet valdes Andreas Johansson.

6. Tilljusteringspersoner valdes Johan Albien och Martin Johansson.

7. M ötesordfö ra n d en redogjord e för verksa m h ets berättelsen.

8. Kassör Lars Karlsson redovisade klubbens ekonomi.

9. sekreterare Andreas Johansson läste upp revisionsberättelsen.

10. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

11' Valberedningen lämnade sina förslag och årsmötet omvalde Lars Karlsson, Nictas Solberg

samt Roberth Thorin på 2 år. Nyval Martin Johansso n 2 är. Ett fyllnadsval gjordes där sten

Forsberg valdes som styrelsesuppleant på 1 år.

12. Tommy sigfridsson omvaldes som revisorssuppleant på 2 år.

13. Paul Evaldsson omvaldes på 2 år som ledamot ivalberedningen.

14. Fikapaus.

15. Styrelsen redogjorde för fiskevårdsarbetet ZO!7.

16. Mötesordföranden redogjorde för verksam hetsplanen zorg,

17' william Holm tog hem priset for tyngsta näbbgädda och Abborre. Martin Johansson tog

hem priset för tyngsta Havsöring.
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18. Övriga frågor.

18.1 Förslag lades fram angående arrangerande av klubbfest, Tomor Gashi utsågs till

ansvarig, preliminärt mitten av maj.

L8.2 Fisketillsyn, Alexander Bjelkendal och Tomor Gashi är intresserade av att gå kursen.

18'3 Fråga ställdes angående sportfiskemässan, arrangerar klubben någon resa? Svaret blev

nej, vi brukar åka de år mässan hålls på Elmia.

18.4 Tomor Gashi ställer en fråga angående sponsring, är klubben intresserad? Vi kommer

fram till att det vi behöver är främst fler medlemmar som är villiga att lägga tid och

engagemang, men att sponsring kan vara lämpligt i samband med t.ex. tävlingar.

18.5 Vi diskuterar och informerar angående ansökan om fredningsområden vid

mynningsområden.

19. Mötet avslutas.
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