Protokoll fört vid ordinarie Årsmöte för
FK Skinnkroken
2017-03-09
Klubblokalen kl 18.30
Närvarande:24 medlemmar

§ 1.

Ordförande Lars Åke Lindstrand öppnade årsmötet

§ 2.

Mötet fanns vara behörigt utlyst och dagordningen godkändes.

§ 3.

Valdes mötesfunktionärer
Till att leda mötet valdes
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare och tillika rösträknare:

§ 4.

Lars Åke Lindstrand
Erik Andersson
Arne Jonsson och Fredrik Karlsson

Redovisades
- Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för 2016 års verksamhet
- Resultat och balansrapport för 2016
Samtliga godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6.

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

§7

Val av styrelsefunktionärer
Omvaldes Lars Åke Lindstrand till ordförande för 1 år

Val av övriga styrelsefunktionärer
Till styrelsen valdes
Karin Andersson
Johannes Jonsson

för en period av
2 år
omval
2 år
nyval

Kvarstående
Göran Halvarsson
Rolf Joelsson
Till styrelsesuppleanter valdes
Jessica Wilhelmsson
Kvarstående
Kerstin Danielsson

§8

1 år
1 år

2 år

nyval

1 år

Val av revisorer/revisorssuppleanter och valberedning
Revisorer
Susanne Ivansson
Revisorssuppleant
Arne Jonsson
Valberedning
Erik Andersson (sammank)
Henrik Persson

1 år

omval

1 år

omval

1 år
1 år

omval
omval

§9

Val av sektioner och kommittéer för 1 år
Metesektion
Henrik Persson(sammank). Jessika Wilhelmsson, Karin Andersson, Camilla I-Einarsson,
Trolling
Karl-Einar Brodén(sammank) Göran Halvarsson, Lars Åke Lindstrand, Tony Johansson,
Fredrik Karlsson
Pimpel
Göran Halvarsson (sammank),Henrik Persson, Torbjörn Toresson, Kerstin Danielsson, Kurt
Matsson, Arne Jonsson, Jonny Thors .
Fluga
Flugsektion ligger i vila tillsvidare
Festkommitté
Huvudstyrelsen samt en medlem från varje sektion ansvarar för detta.

§ 10

Fastställande av reseersättningar och arvoden
Fastställde mötet följande
Reseersättning vid användande av egen bil är, den skattefria statliga ersättningen.
Arvoden huvudstyrelsen
Ordförande och sekreterare
Kassör

§ 11

1000 kr/år vardera.
2500 kr/år

Fastställande av medlemsavgifter för 2018.
Fastställdes följande medlemsavgifter
Junior
50 kr
(0-19 år)
Senior
200 kr

Familj

§ 12

300 kr

Verksamhetsplaner med budget
Metesektionen :
Pimpelsektionen:
Trollingsektionen:

§ 13

godkänd och fastställd
budget räknas om så att all utdelning/priser blir 60 % av
startavgifterna. I övrigt godkänd och fastställd
godkänd och fastställd

Motioner och ärenden
1. Start av en Top-5-tävling
Motionären önskar att klubben inför en tävling om största fisk, i de fem fiskesätten,
pimpel, ismete/angling, fluga, trolling och mete.
Motionen bifölls med den restriktionen att det enbart skall gälla fiske inom kommunens
gränser.
2. Barn/Familjedagar..Medlemsvärvardagar
Motionären vill att klubben arrangerar en provapå fiskevecka, både sommar och vinter.
Motionen bifölls med förbehållet att styrelsen hittar någon/några som ansvarar för detta.

3. Klubbrekord för Ismete/angling
Motionären tycker att det skall införas ett klubbrekord för fångade arter genom
ismete/angling from 2017.
Motionen bifölls
4. Klubblokalen
Städning och avyttring av verktyg/material, som sällan eller aldrig används.
Motionen bifölls och styrelsen får i uppdrag att ordna med försäljning av verktyg mm,
samt kalla till städning.
5. Klubbens framtid och problemet med Bingolottoförsäljningen.
Motionären hade ställt upp ett förslag till beslut om två punkter
1. Ska det utgå subventioner till dom som inte vill hjälpa till?
2. Att vi gör något trevligt för de som hjälpt till, typ middag.
Mötet biföll punkt 2, men biföll inte punkt 1(ströks).

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor framställdes under mötet

§ 15

Fika och utdelande av utmärkelser och priser för arttävlingen
Till årets Skinnkrokare har utsetts
Gun och Rolf Joelsson för sitt arbete med Bingolottoförsäljningen
Årets bragd
Susanne Ivansson för segern i SM i mete 2016. Hon hade den högsta individuella vikten av
samtliga tävlande.
Blommor och grattis till det segrande damlaget i SM i mete
Tack till
Jessica Wilhelmsson
För hennes jobb med Hem- och Facebooksida
Arttävlingen 2016
1:a Camilla I Einarsson, 2:a Göran Halvarsson, 3:a Ove Persson

§ 16

Mötet avslutades kl. 21.30

Mötessekreterare

Mötesordförande

……………………………
Erik Andersson

……………………………….
Lars Åke Lindstrand

Justeras
…………………………….

……………………………….

Arne Jonsson

Fredrik Karlsson

