
1av2

Guooltvarns
förenlngar

GIadö kvarns Fiskevårdsförening

Protokoll ftirt vid Gladö kvarns Fiskevårdsftirenings årsmöte

Tid: Tisdag den 22 april 2014, kl 1 8.30
Plats: Folkets Hus. Fluddinge Centrum

l. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Anders Flodqvist var inte närvarande. Jenny Mahndn
förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Martin Felldin valdes till mötets ordförande.

3. Val av sekreterare för mötet
Sara Nilsson valdes till mötets sekreterare.

1. Val av justeringsmän
[,otta Hansell och Johanna Flodman valdes tilliusteringsmän.

5. Fråga om kallelse behörigen skett
Medlemmarna har mottagit kallelse till årsmöte i den ordning stadgarna
ltireskriver.

6. Verksamhetsberättelse för 2013
Jenny Maltnen redogiorde muntligt för den skriftliga verksamhetsberättelsen och
resultat- och balansräkningen son-r bifogades i kallelsen till årsmötet.

7. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes av mötet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfiihet för
verksamhetsåret 20I3.

9. Fråga om arvoden, kostnadsersättning till dammvakt och tillsynsmän
Ingen flörär-rdring vad gäller arvoden eller kostnadsersättning. Dessa godkändes av
mötet.

10. Budget for 2014
Föreslagen budget godkändes av mötet.

11. Val
Följande ledarnöter valdes av årsmötet:

Ordförande 1 år Anders Flodqvist (omval)
Dammvakt för 1 år Jerry Johansson (omval)
Tillsynsrnan för 2 är Pär Larsson (ornval)
(Sekreterare och Kassör väljs e.j. de "ärvs" från Fastighetägareftireningen)
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12. Motioner
Inga rnotioner har inkornmit.

13. Ordningsföreskrifter för fisket 2014
De oforändrade ordnir-rgsföreskrifterna fastställdes. Kräftfisket blir den 8 augusti.

14. Avslutning
Mötets ordtörande Martin Felldin tackade medlemmarna ftir visat intresse och
förklarade mötet avslutat. Övriga frågor behandlas enligt dagordning efter
årsmötets avslutning.

15. Övriga frågor
Får utomstående köpa fiskekorl för att fiska i Kvarnsjön?
Nej, enligt föreskrifterna ffir fiske endast bedrivas av medlem och dennes farnilj.
samt en tillftillig inbjuden gäst under överinseende av medlem.
I bortre delen av sjön, den som ligger i Botkyrka kommun finns möjlighet ftir
fiske med rätt fiskekort för andra än medlemmar i Fastighetsägare- och
Fiskevårdsföreningen.

Huddinge april 2013
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