2022-04-26 Villa Skönvik Rönninge JL

Protokoll Årsstämma Rönninge FVOF 2022-04-26
1. Stämman förklarades öppnad. Till mötesordförande valdes Staffan Danielsson.
2. Den föreslagna dagordningen fastställdes (bilaga 1).
3. Till sekreterare för stämman valdes Johan Linderyd. Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs
Björn Hafström och Bernd Priemer.
4. Närvarolistan godkändes (se bilaga 2). Inga fullmakter.
5. Mötet fann att stämman var behörigen utlyst.
6. Styrelsens (se bilaga 3) och revisorernas berättelser (se bilaga 4) föredrogs. Föreningens ekonomi är
god. Årsberättelse och revisionsberättelse godkändes.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2021.
8. Till ordförande för ett år valdes Staffan Danielsson.
9. Till styrelseledamot för två år valdes Helena Hafström(sekreterare), Bernd Priemer och Johan
Linderyd. Övriga ledamöter i styrelsen med ett år kvar är Björn Hafström, Peter Gollne, Christian
Bernlind och Torbjörn Erlandsson(kassör).
10. Till revisorer utsågs Bengt Englid och Staffan Jonsson.
11. Ingen valberedning utsågs. Styrelsen får fungera som valberedning.
12. Medlemsavgiften för 2023 fastställdes oförändrad, enligt styrelsens förslag, till 250 kr.
13. Avgift för fiskelicenser för 2023 fastställdes oförändrade, enligt styrelsens förslag, till 250 kr för
årskort och 100 kr för tvådagarskort.
14. Beslutades om 2022 års kräftfiske. Medlemsfiske fredag 6/8 kl 17.00 till lördag 7/8 kl 10.00 samt
lördag 28/8 kl 17.00 till söndag 29/8 kl 10.00. Max 5 redskap per fisketillfälle. Maxfångst totalt 60
kräftor. Rapportering av fångst till föreningens mejl eller facebook obligatoriskt.
15. Ordförande informerade om följande tre övriga punkter:
- Salems Kommun har fått bidrag för att utföra reduktionsfiske i Flaten (fiska ut vitfisk).
Föreningen har fått frågan om att bistå med provfiske. Föreningen jobbar på att först få till ett
möte med kommunen för att förstå bakgrunden och att tillräckliga förstudier av metodens
lämplighet för Flaten genomförts.
- Föreningen undersöker möjligheten att sätta ut gös igen i Uttran. En ansökan om bidrag för
fiskevård har lämnats in till Länsstyrelsen för att finansiera en förstudie. Väntar på svar.
- Fastighetsnamn ändras med nya beslutade detaljplaner vilket gör att registret till iFiske behöver
uppdateras. Tills vidare kan föregående namn användas vid eventuella problem med betalning
av ny medlemsavgift.

