
 

 

 
Protokoll fört vid årsstämma för Nedre Helgeå 
Fiskevårdsområde 2014-02-24 
 
Plats: Länsförsäkringars lokal i Kristinastad 
 

 

 
1. Ordföranden Åke Svensson förklarar mötet öppnat.   Sven Inge Andersson valdes till 

ordförande för stämman. 

 

2. Till  justeringsmän valdes Torgny Mårtensson och Lennart Olsson tillika rösträknare. 

 

3. Lars Carlsson valdes som sekreterare för mötet. 

 

4. Närvarande medlemmar antecknas. Närvarolista skickades runt och bifogas protokollet. 

Röstlängd upprättas om behov föreligger. 

 

5. Dagordningen har delats ut och fastställdes. 

 

6. Kallelsen till mötet har skett enligt stadgarna genom att annonseras på hemsida samt med 

annons i Kristianstadsbladet den 8:e samt den 22:e februari.  

Beslutades att kallelsen till stämman skett enligt stadgarna. 

 

7. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten finns i det utdelade materialet. 

Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten godkändes av stämman 

och lades till handlingarna. 

 

8. Revisorerna berättelse föredrogs av Anders Persson. 

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna fastställdes såsom oförändrad från föregående år. 

500 kr för ordförande och revisorer, 100 kr/sammanträde per person samt 18,50 kr/mil i 

körersättning. 

 

10. Till styrelseordförande valdes Åke Svensson för ett år (omval) 

 

Till övriga styrelseledamöter valdes på två år: Lars Carlsson, Fredrik Svensson, Bo Almström, 

Martin Hellström, Sigrid Stjärnsvärd (omval på samtliga) 

Hans Åkesson valdes till ersättare (omval) 

 

11. Till revisorer samt ersättare på ett år valdeds: Sven Inge Andersson, Niklas Persson (omval) 

(suppleant)  Lars Augustsson (suppleant) och Lars Falk (omval) 



 

 

 

 

12. Beslutas att två personer väljs till valberedning mot tre personer föregående år. Till 

valberedning på ett år omvaldes Lennart Olsson och Mats-Inge Mårtensson 

(sammankallande). 

 

13. Till stämman förelog inga motioner eller inkomna skrivelser. 

 

14. Fiskeplan för kommande verksamhetsperiod, samt villkor för upplåtelse av fiskerätt 

fastställdes. Fiskeplan finns det utdelade materialet. Fiskeplan fastställd 2011 gäller 

fortfarande. 

 

15. Stämman godkänner den förelagda budgeten för 2014. 

 

16. Inga övriga frågor 

 

17. Till vinnare av största fisk 2013 har utsetts: 

Johan Lindstedt Kristianstad – Abborre 1110 gr 

Rasmus Åkesson Limhamn – Braxen 1700 gr 

Krister Ferngård Kristianstad – Gädda 9300 gr 

Johan Andersson Kristianstad- Gös 2700 gr 

Prytz Thuresson Kristianstad- Laxartad fisk 6213 gr 

 

18. Stämmoprotokoll hålls tillgängligt 14 dagar från den 5/3, på hemsidan. 

 

19. Mötet avslutas och ordföranden tackar stämman. 

 

 

______________________ 
Lars Carlsson 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
________________________ ________________________  
Lennart Olsson  Torgny Mårtensson 


