Protokoll fört vid Gladökvarns Fiskevårdsförenings årsmöte
Tid: torsdag 21 april 2016, klockan 18.30
Plats: Folkets hus Huddinge, Huddinge Centrum
1. Årsmötet öppnades
Jenny Malmén hälsade medlemmarna välkomna.
2. Val av ordförande för mötet
Jenny Malmén valdes till ordförande för mötet.
3. Val av justeringsmän
Anna Sundberg och Mia Boström valdes till justeringsmän och Johanna Flodman
valdes till sekreterare.
4. Frågan om kallelsen behörigen skett
Medlemmarna har mottagit kallelse till årsmöte i den ordning stadgarna föreskriver.
5. Verksamhetsberättelse för 2014
Jenny Malmén redogjorde muntligt för verksamhetsberättelsen.
6. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes av mötet.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ingen anvarsfrihet för styrelsen diskuterades då det inkommit en proposition om att
fiskeföreningen ska slås samman med Fastighetsägareföreningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Genomgång av proposition om avslutande av Fiskevårdsföreningen. Propositionen
bifalles av stämman.
9. Frågan om arvoden
Stryks ur protokollet då propositionen godkänts av stämman.
10. Budget för det nya året och fastställande av årsavgift
Stryks ur protokollet då propositionen godkänts av stämman.
11. Motioner
Inga motioner har inkommit.

12. Ordningsföreskrifter för fisket 2016
Jenny Malmén berättar muntligt om ordningsföreskrifterna. Kräftfiske är 12/8 2016.
13. Avslutning
Mötet avslutas
14. Övriga frågor
Diskussioner kring kommunens utskick om att båtar inte får ligga på kommunens
mark. Kommunens officiella linje är att man ska ta sin båt till sin fastighet efter
användande? Så länge båten ligger i sjön utan förtöjning i mark kan kommunen inte
göra något. Bryggor som finns på kommunens mark kan komma att tas bort.
Fastighetsägareföreningen kommer att försöka få ihop en arbetsgrupp kring båtar och
bryggor. Intresserade ombeds kontakta föreningen.
Det går bra redan nu att flytta båtbryggor i området till de platser som kommunen
angivit i detaljplanen. Kommunen kommer inte att bygga gemensamma bryggor, men
Fastighetsägareföreningen kan komma att göra detta. Fem bryggplatser finns angivna i
detaljplanen, där 20 båtar per brygga kan ligga – fler båtar än så innebär att det klassas
som småbåtshamn. Diskussioner kan tas med kommunen om en gemensam
uppställningsplats för båtarna, samt iläggningsplats dit båtsläp kan köra.
Noteras att önskemål finns om båtplatser som är tillgängliga även för personer med
funktionshindrade?
Noteras att föreningens tillsynsbåt behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sin del
av avtalet kring tillsyn av sjön och dammen. Kan tillsynsbåten ligga på kommunens
mark?
Regler för inplantering av kräftor har skärpts på EU-nivå, men eftersom tidigare
inplanteringar skett med tillstånd från Länsstyrelsen finns goda möjligheter att även
framledes få tillstånd att plantera in kräftor i Kvarnsjön.
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