
 

Protokoll fört vid årsstämma för Nedre Helgeå  fiskevårdsområdesförening 2016-02-29. 
Plats: Länsförsäkringars lokal i Kristianstad. 
  
§ 1.                      V.ordf. Fredrik Svensson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 
                             Sven-Inge Andersson valdes att leda stämman. 
  
§ 2.                      Till att justera dagens protokoll valdes Sven Olsson och Jonas Dahl. 
  
§ 3.                      Som sekr. för mötet valdes Hans Welin. 
  
§ 4.                      Anteckningar av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd. 
                             (beslut om röstlängd kan anstå till ärenden uppkommer som fodrar särskild 
                             Röstlängd). Närvarolista bifogas protokollet. 
  
§ 5.                      Dagordningen fastställdes ( fanns i utdelat material). 
  
§ 6.                      Stämman beslutade att kallelsen skett stadgeenligt genom föreningens hemsida 
                             Samt med annons i Kristianstadsbladet 6/2 och 27/2. Beslutades att 
                             Kallelsen till stämman skett stadgeenligt. 
  
§ 7.                      Styrelsens  verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport, som fanns i 
                             utdelat material, godkändes och lades till handlingarna. 
  
§ 8.                      Revisorernas berättelse lästes upp av Anders Persson. Stämman beviljade 
                             styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
  
§ 9.                      Beslöts att ersättningen till styrelse och revisorer skall vara oförändrad. 
  
§ 10.                   Val av Styrelse:  
                             Ordförande Åke Svensson                                   till år 2017 
                             Ordinarie ledamot Fredrik Svensson ”   2018 
                                     ”              ”       Jonas Dahl ”   2018  Kommun representant 
                                     ”              ”       Bo Almström ”   2018 
                                     ”              ”       Martin Hellström ”   2018 
                                     ”              ”       Lennart Trulsson ”   2017 
                                     ”              ”       Sven Olsson ”   2017 
                                     ”              ”       Jörgen Persson ”   2017 
                                     ”              ”       Sigrid Stjernswärd ”   2018 
                             Suppleanter           Hans Cronert ”   2017  Kommun representant 
                                                              Hans Åkesson ”   2018       
                             Adj.kassör              Hans Welin T.v. 
  
§ 11.                   Val av revisorer      Sven-Inge Andersson ”   2017 
                                                              Niklas Persson ”   2017 
                             Ersättare                Lars Augustsson ”   2017 
                                                              Lars Falk  ”   2017 
§ 12.                   Valberedning          Mats-Inge Mårtensson ”2017  Sammankallande 
                                                              Lennart Olsson ”   2017 
  



 

 
§ 13.                   Till stämman fanns inga motioner, däremot en framställning från styrelsen 
                             med följande lydelse.  Barn och ungdomar upp till 16 år fiskar fritt med 
                             beaktande av fiskevårdsområdets bestämmelser. 
  
§ 14.                   Stämman beslöt att fiskeplanen revideras utifrån den ändring som 
                             anges i § 13 ovan. 
  
§ 15                     Förslag till budget 2016 fanns i dagens handlingar sidan 10. Beslutades 
                             att förelagd budget godkänns. 
  
§ 16                     Inga övriga frågor. 
  
§17                      Premiering av största fisk enligt handlingarna sid.11. 
  
§ 18.                   Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens hemsida fr.o.m. 2016-03-21 
  
§ 19.                   V.ordf Fredrik Svensson tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad. 
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Justeras 

               

Sven Olsson    Jonas Dahl 
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