På grund av rådande restriktioner med anledning av Coronapandemi så blir inte detta
protokoll justerat förrän tiden tillåter. Alla beslut står fast utan justering

Protokoll fört vid årsstämma för Nedre Helgeå FVO 2020-03-02
Plats: Länsförsäkringars lokal i Kristianstad
1. V.ordf. Fredrik Svensson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. En tyst minut
hölls för den avlidna styrelsemedlemmen Bo Almström. Sven-Inge Andersson valdes att leda
stämman.
2. Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Torgny Mårtensson och Anders
Persson.
3. Som sekreterare för mötet valdes Andreas Jezek
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd (beslut om
röstlängd kan anstå tills ärende uppkomer som fodrar särkskild röstlängd). Närvarolista ligger
till grund för rösträttning, bifogas protokollet.
5. Fastställande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen.
6. Fråga om kallelse till stämman sett stadgeenligt
Stämman fastställde att kallelsen skett stadgeenligt genom föreningens hemsida samt
annons i Kristianstadsbladet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport, som fanns i utdelat material,
redogjordes, godkändes och lades till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse lästes upp av Lars Augustsson. Stämman beviljade styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
9. Stämman beslöt att ersättning till styrelsen och revisorer skall vara oförändrad. Ersättning
enligt tabell nedan:
Ordförande och revisorer
Styrelseledamöter
Körersättning

900 kr/år
100 kr/möte
18,50 kr/mil

10. Val av styrelse:
Ordförande
Åke Svensson
Ordinarie ledamot
”
”
Hans Åkesson
”
”
Andreas Jezek
”
”
Niklas Persson
”
”
Fredrik Svensson

omval

2021

nyval
omval
omval
omval

2022
2022 kommunrepresentant
2022
2022

”
”
”
”

”
”
”
”

Suppleanter
Adj.kassör
11. Val av revisorer
Ersättare
12. Valberedning

Sigrid Stjernswärd
Sven Olsson
Jörgen Persson
Lennart Trulsson

2021
2021
2021
2021

Pyret Ovesson
Lennart Olsson
Hans Welin

nyval

2021 Kommun representant
2022
T.v.

Sven-Inge Andersson
Lars Augustusson
Lars Falk

omval
omval
omval

2021
2021
2021

Mats-Inge Mårtensson
omval
2021
Ytterligare en person skall ingå i valberedningen. Styrelsen plockar fram
en person till detta uppdrag.

13. Till stämman fanns inga motioner.
14. Stämman beslutade att anta fiskeplanen med tillägget att gös skall vara fredad under
perioden 15 maj-30 juni.
15. Förslag till budget 2020 fanns i dagens handlingar. Stämman beslutade att presenterad
budget fastställs.
16. Övriga frågor
Undertecknad berättade om läget för Kavrö-projektet och att åtgärder kommer att påbörjas
under 2020 om allt går enligt planen.
17. Premiering av största fisk 2018 enligt bifogade handlingar.
18. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens hemsida fr.o.m. 2019-04-01
19. Mötesordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Andreas Jezek, sekreterare

-----------------------------------------------

Anders Persson, justeringsman

Torgny Mårtensson, justeringsman
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