PROTOKOLL
Fört vid ordinarie fiskestämma för Bjärlången-Dalsjöns FVO i Museets lokaler i
Bjärnum 20180314 kl. 19.00
§1 Mötets öppnande
Arnfinn Ruud öppnade stämman.
§2 Årsstämmans stadgeenliga utlysande
Fastställdes att stämman varit stadgeenligt utlyst. Annons i Norra Skåne den 24 februari 2018.
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
§4 Val av ordförande för stämman
Till att leda dagens förhandlingar utsågs Arnfinn Ruud.
§5 Val av sekreterare för stämman
Till att föra dagens protokoll valdes Jan Nordstrand.
§6 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Till att justera dagens protokoll valdes Björn Åström och Karl-Gustav Engkvist.
§7 Fastställande av röstlängd
De närvarande fick personligen anteckna sig på deltagarelista, som utgör röstlängd.
§8 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
§9 Balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen Lästes upp och godkändes. Behållning 83 396:20.
§10 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp.
§11 Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2017.
§12 Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år omvaldes Arnfinn Ruud.
§13 Val av två styrelseledamöter för två år
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Helena Lindstrand och Jan Nordstrand.
§14 Val av styrelsesuppleanter
Till styrelsesuppleant för två år omvaldes Sven Ek och nyvaldes Björn Åström.
§15 Val av två revisorer för ett år
Till ordinarie revisorer för ett år omvaldes Ingvar Nordstrand och nyvaldes Kerstin Kvant.

§16 Val av två revisorsuppleanter för ett år
Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Birgitta Jönsson och nyvaldes Lynn Andersson.
§17 Val av valberedning och sammankallande
Till valberdning omvaldes Lars Andersson och nyvaldes André Nordstrand, med Andrè
Nordstrand som sammankallande.
§18 Antagande av budget för 2018
Budget fastställdes med intäkter på 15050 kr och kostnader på 29000:00.
§19 Styrelsens förslag till årsstämman
Beslutades om kräftfiske den 10-12 augusti 2018.
Beslutades att begränsa Karpfisket i Dalsjön, vid badplatsen och parkeringen.
§20 Beslut om ersättning till styrelsen
Inga styrelsearvoden skall utgå.
§21 Fastställande av fiskeplan för 2018
Fiskeplan för 2018 gicks igenom och fastställdes att gälla.
Kräftor 10 cm och större. 30 fiskelag med vardera 10 burar. Alla ska ha fiskekort !
§22 Eventuella motioner
Inga motioner hade inkommit.
§23 Övriga frågor
Kräftföryngring diskuterades.
Gamla handlingar från fiskevårdsområdets bildande lämnas in till museets i Bjärnum av KarlGustav Engkvist. Arne för in historik på hemsidan.
Uppdaterad fiskerättsförteckning finns tillgänglig.
§24 Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Årsstämmoprotokollet finns tillgängligt hos Arnfinn Ruud på Bjärnumsgården från den 28
mars 2018.
§25 Avslutning
Arnfinn avslutade mötet.
Efter detta avnjöts frallor och kaffe som avslutning på mötet.
Vid protokollet
Jan Nordstrand
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