Fiskestämma 2007
Protokoll förd vid Sollefteå-ortens fiskevårdsområdes ordinarie fiskestämma 2007.
Västanbäcks värdshus 2007-03-22.
1.Kurt Arne Öh hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad.
2. Närvarande delägare och ombud för delägare fastställdes.(Enl.Bil.1 )
3. Dagordningen fastställdes
4. Till ordförande för stämman valdes Kurt Arne Öh.
5. Till sekr. För stämman valdes Gunder Lidén.
6. Till protokollsjusterare valdes Anne-Li Solin och Åke Johansson.
7. Kallelse till stämman annonserades den 2007 –03-03 ,beslutades att kallelsen har skett i
enligt med stadgarna.
8. Verksamhets-berättelse och bokslut föredrogs, och lades med godkännande till
handlingarna.
9.Revisorsberättelsen godkändes och beslutades lägga till handlingarna.
10. Stämman beslöt att styrelsen får ansvars frihet för 2006 års verksamhet.
11. Arvoden och ersättningar för 2007, beslut oförändrade ersättningar.
12. Inga frågor i anledning av 2006 års bokslut.
. Val av styrelse för 2007, valdes Åke Johansson, Jarred Carlsson, Gunder Lidén och Sture
Molin
13. Val av ordförande Kurt Arne Öh
14. Val av styrelse.ersättare Per Sjödin Johan Ekman och Magnus Edlund.
15. Till revisorer valdes Ulla-Fors Nilsson och Peter Berggren.
16. Till revisorsers. Valdes Kenneth Göransson.
17. Beslutade i enlighet med förlaget i bil. 2, komplettrat med styrelsens förslag. Till
fiskebestämmelser för 2007.
18. Fiskekortspriser för 2007 oförändrade.
19. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag,med justeringen att även 100 kg
röding sätts ut i V:a Spannsjön.
20. Beslutades att fastsälla budgeten för 2007 i enlh. Med styrelsens förslag.
21. Till valberedning valdes John Söderqvist (sammankallande), Karl-Erik Lundvik och
Glenn Solin.
22. Övriga frågor, Sigfrid Fahlén förevisade en tröja med motiv av Frisendahl, Karl-Erik
Lundvik beskrev problemen att få gehör hos myndigheterna när det gäller minskning av lax
i östersjön och älv, beslutades att styrelsen får i uppdrag titta på frågan och agera.
24. Mötets ordförande tackade för en trevlig och givande stämma och förklarade mötet
avslutat.
Vid protokollet: Gunder Lidén
Justerande: Anneli Solin & Åke Johansson

