Protokoll fört vid Gladökvarns Fiskevårdsförenings årsmöte
Tid: Måndag 27 april 2015, kl 18.30
Plats: Folkets hus Huddinge, Huddinge Centrum
1. Årsmötet öppnades
Ander Flodqvist hälsade medlemmarna välkomna.
2. Val av ordförande för mötet
Jenny Malmén valdes till ordförande för mötet.
3. Val av justeringsmän
Bror Öberg och Johan Lindquist valdes till justeringsmän.
4. Frågan om kallelsen behörigen skett
Medlemmarna har mottagit kallelse till årsmöte i den ordning stadgarna föreskriver.
5. Verksamhetsberättelse för 2014
Anders Flodqvist redogjorde muntligt för verksamhetsberättelsen.
6. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes av mötet.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
8. Fråga om arvoden, kostnadsersättning till dammvakt och tillsynsmän.
Oförändrade arvoden för 2015, vilka godkändes av mötet.
9. Budget för 2015
Inga pengar överfördes från Fastighetsägareföreningen överfördes från 2014. Det finns
inget behov att överföra pengar under 2015.
10. Val av
Ordförande för 1 år
Dammvakt för 1 år
Tillsynsman för 2 år
11. Motioner
Inga motioner har inkommit.

Anders Flodqvist (avgår) Bror Öberg (nyval)
Jerry Johansson (avgår) Johan Weywadt (nyval)
Sivert Toutin (omval)

12. Ordningsföreskrifter för fisket 2015
Fiskeredskap som utlägges i sjön ska vara tydligt märkta med flöten försedda med
tomtnummer. Omärkta redskap kommer att tas upp.
Fiske får endast bedrivas av medlem och dennes familj samt en tillfällig inbjuden gäst
under överseende av medlem.
Medlem är skyldig att bedriva fiske så att de intill sjön boende störs i minsta möjliga
mån.
Medlem är skyldig att följa de särskilda bestämmelser för fiskets bedrivande som
utfärdas av styrelsen varje år.
Medlem som inte följer föreningens stadgar eller föreskrifter gällande fiske, kan genom
föreningsbeslut uteslutas ur föreningen.
Medlem är skyldig att till styrelsen eller tillsynsmän omedelbart anmäla olaga fiske.
Fiske får endast bedrivas av medlem för dennes hushåll. Allt fiske för av salu är
strängeligen förbjudet.
Kräftfiske kommer ske den 14 augusti 2015. Iläggning av burar är tillåtet mellan
klockan 18.00–19.00, därefter ingen båttrafik på sjön förrän klockan 21.00.
Särskilt kräftfiskekort med fångstrapport till en kostnad av 50 kronor erfordras.
10 stycken redskap varav max 5 stycken burar per fiskekort.
Max antal kräftor per fiskekort är 50 stycken.
Minimimåttet på kräftor är 10 cm. Måttet från spetsen på pannhornet till fasta kanten
av mellersta stjärtfenan.
13. Avslutning
Mötet avslutas
14. Övriga frågor
Hur många kräftor fiskades/fångades förra året?
Förra året fiskades/fångades ca 4500 kräftor.
Finns behovet av att sätta in kräftor i år?
Det finns inget behov av att sätta in kräftor i år.
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