Årsstämma Ljusnarsbergs FVOF. Protokoll fört vid årsstämma 2017-04-07 i
Bångbro Herrgård, Kopparberg. Till mötet kom 16 personer. Efteråt bjöds på
landgång och kaffe med kaka.
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Mötet öppnades.
Göran Edvardsson valdes till ordförande.
Göran Hylander valdes till sekreterare.
Gösta Bergman och Axel Björk valdes till justeringsmän.
Dagordningen föredrogs och godkändes.
Kallelse till årsstämman hade skett genom annons i Väsman Runt.
Godkändes.
Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes.
Kassör Lena Stellin föredrog ekonomirapporten som godkändes.
Inga-May Eliasson läste upp revisorernas berättelse som godkändes.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för år 2016.
§11 Beslutades att kassören skulle få ett arvode på 4000 kr per år och att
Ljusnarsbergs Pingstförsamling skulle få en kostnadsersättning på 500 kr
per år för papper m.m. Reseersättning betalas ut vid fiskeisläpp,
fisketillsyn och vid reperationer.
§12 Val av styrelse.
Följande ledamöter valdes på två år Lennart Eriksson, Jan Liljeroth och
Lena Stellin kassör. Dan Andersson hade avsagt sig omval och i hans ställe
valdes Bengt Eriksson på två år. Anders Magnusson blev efter eget
önskemål vald på ett år.
Kvarstående Göran Edvardsson ordförande, Gösta Bergman vice
ordförande och kontaktman, Göran Hylander sekreterare, Axel Björk samt
Mikael Gustavsson.
Till ersättare i styrelsen på ett år omvaldes Hans Eriksson och nyval av
Sthezi Gustavsson.
§13 Val av revisorer på ett år Inga-Maj Eliasson och Mona Holmström.
§14 Val av valberedning Lennart Eriksson och Rolf Eriksson.
§15 Beslutades att priset för Gåstjärn- och Andtjärn skulle höjas till 120 kr.
Årskort 150 kr, dagskort 30 kr och veckokort 75 kr i övriga vatten.

§16 Beslutades att fiskisättning i And- och Gåstjärn skall fortsätta som tidigare.
Första tillfället den 8 maj, 12 fiskisläpp med fisk från Kloten under året
med 80 kg fisk per tillfälle och sjö, Göran Edvardsson och Jan Liljeroth
ansvar för isläppen. Eventuell justering på fiskisläpp kan ske.
Beslutades att Gösta Bergman skulle ta kontakt med Sävenfors för
fiskeisläpp av 300 kg öring i Ljusnaren.
§17 Stämmoprotokoll från årsstämman skall förvaras hos ordföranden samt en
kopia hos kommunen. Stämmoprotokollet skall också finnas tillgängligt på
föreningens hemsida.
§18 Beslutades att bjuda in till gäddans dag den 29 april kl. 10 – 16 vid
Andstjärn och den 6 maj vid Gåstjärn. Beslutades att föreningen skulle
bjuda på korv, kaffebröd m.m. som Magareta Björk skulle inhandla.
Beslutades Göran Hylander skulle skriva lappar för affischering och att
Göran Edvardsson skulle sätta upp dem. Beslutades vidare att pris skulle
delas ut för de tre största gäddorna, gratis fiskekort.
§19 Beslutades att städa vid lämpligt tillfälle innan gäddans dag vid Gåstjärn.
§20 Informerades om att ett flertal fisketillsynsmän behövde förnya sina
tillstånd. Informerades om att angling vid Gåstjärn. Bror Johansson och
Mikakael Sahlberg har fått tillåtelse att sätta ut ryssjor vid södra änden av
Gåstjärn.
§21 Ordföranden förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

Göran Hylander
Sekreterare

Göran Edvardsson
Ordförande

Gösta Bergman
Justeringsman

Axel Björk
Justeringsman

