
parreholms
kevårdsförening

Årsmöte nummer 63

Årsmötesprotokoll söndagen den27 september 202},kl 15.00 i Folkets hus, Sparreholm.

Nrirvarande var l2 personer.

Ordfiirande hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

§ 1 Val av ordfiirande
Till ordftirande valdes Thomas Munter.

Val av två personer att jämte ordfiiranden justera årsmötets protokoll
Till justeringsmiin valdes Arne Johansson och Kenneth Marklund.

Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Elisabeth Klinthammar.

FaststäIlande av dagordningen
Dagordningen godkändes och fastställdes.

Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt
Kallelsen till årsmötet godkåindes.

Styrelsens berättelse
Styrelsens berättelse ftiredrogs och godktindes.

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen ftiredrogs och godkiindes.

Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet ftir det gångna året.

Ersättning tiII styrelsen
Beslutades om oftjriindrad ersättning till styrelsen, övriga ordinarie ledamöter, suppleanter,
revisorer, valberedare och tillsyningsmiin.

Yal av styrelseledamöter och suppleanter
Det beslutades om nyval av Christoffer Kialt som ledamot i två år, Jesper Nyvall som suppleant på
1 år, omval av Håkan Hesselius och Henrik Karlsson som suppleanter på ett år samt omval av
Thomas Munter som ordftirandepä2 ar.

Val av revisorer och suppleant
Årsmötet beslutade om omval av Ola Haglund och Lena Mander-Lindström samt Kad Persson som
suppleant på ett år.

Val av valberedning
Årsmötet beslutade om omval av William Miihlqvist samt Leif Lindblom på ett år.
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Redovisning av tillsyningsmän
Vi söker nya tillsyningsmåin till Sparreholms fiskevårdsfdrenings fiskevatten. År du intresserad
kontakta någon i styrelsen. Vill du ha mer information kontakta ordftirande Thomas Munter på tel
476-317 79 77 eller e-post: thomas.gosen@.hotmail.com
Thomas Munters ftirordnande gäller t o m2022-A3-26, Tommy Axners t o m2026-04-23, Stig
Bloms t o m2022-04-02 och Jonas Sunds gåiller t o m2020-11-30 och skall ftirlåingas,

FaststäIlande av årsavgift
Styrelsen foreslår en hrijning av fiskekortet till 230 kronor. Årsmötet godkiinde florslaget.

X'rågor om liskets vård och bedrivande under kommande verksamhetsår
a) Ensomrig Gös från Dylta bruk

Ordforanden informerade om att vi planterat in 5 000 ensomriga Gösar for 25 000 kronor fran
Dylta bruk. Isättning skedde i ar vid Håistö. Lars-Göran Klinthammar informerade om rtt det ar
lite osiikert om de ska fortsätta leverera. De ville att vi beställer i god tid infiir nästa år.
Ordftirande fick i uppdrug att se om det finns andra leverantörer.

b) Skarvjakt
Ordftiranden informerade om att ansökan om skarvjakt hos Länsstyrelsen beviljats. Det
diskuterades om skarvbeståndet i Båven. Kenneth Marklund informerade om en artikel i
tidningen Fågelvåirlden diir det stod att Stockholm ffitt beviljat tillstånd. Kenneth fick i uppdrag
att fiirsöka ffitag i underlaget.

c) Samarbete med sportfiskarna/studiefrämjandet
Ordftranden informerade om ett sammbete med liinsstyrelsen i Södermanland och sportfiskarna
i olika projekt. Mätning och vägning av mal flera kvallar och nätter har genomftirts. Slutrapport
kommer att redovisas vid nästa årsmöte.

Ordforande ftireslog att föreningen skall bli medlem i sportfiskarna till en kostnad på ca 4 000:-
/år. Årsmötet godkrinde ftirslaget.

Information om pågående vattendoms ärende vid Sibro
Kenneth Marklund informerade om det pågaende vattendomens iirende vid Sibro.

Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts..

Årsmötets avslutning
Ordftirande tackade och avslutade möte.

Vid protokollet
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