Mo Fiskevårdsområdesförenings Årsmöte 2014
Datum : 3 April 2014 kl 1900-2100 Bygdegården I Mo

1. Mötes öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av röstlängd
Mötets mening var att röstlängden fastställdes I enlighet med stadgarna
3. Val av mötesordförande - Pelle Stål. Mötessekreterare : Lars Stål
Pelle påpekade det olämpliga eller lämpliga I att välja sittande ordförande som
årsmötesordförande på grund av möjliga jävssituationer. Detta ska motet beakta
inför kommande år.
4. Protokolljusterare :
Åke Sundin och Yngve Söderkvist
5. Utlyst på rätt sätt –
Martin Tybling berättar hur det gått till. Det är mötets mening att detta skett enligt
stadgarna.
6. Fastställande av dagordningen.
Punkten 16.1 läggs till.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden berättar om verksamhetsberättelsen.
8. Ekonomisk rapport
Ordförande berättar. Kassören flikar in med detaljerna.
9. Revisorernas berättelse
Lästes upp av ordföranden
10. Ansvarsfrihet för det gångna året
Stämman godkände revisionen.
11. Val av ordförande
Lars Stål väljs på 1 år
12. Val av övriga ledamöter samt suppleanter
Yngve Söderkvist, Martin Tybling på 2 år
Björn Strid, Åke Sundin kvarstår 1 år till
Suppleanter : Alvar Nordlund, Eva Oremo, Pelle Stål väljs på 2 år

13. Revisorer
Per Johansson på 2 år, Dan-Erik Persson kvarstår i ett år.
Per Andersson suppleant.
14. Val av valberedning
Karl Erik Hedelin och Seved Ågren väljs vidare på 1 år
15. Framställningar från styrelsen
Utbyggnad av tak för husvagnen och vassklipparbåten behövs.
Beslut :
2014 års utsättning budgeteras till 20kkr. Det är mindre än vanligt.
I stället avsätts 50kkr för byggnationer. Ca 30kkr för carport för båt och
vassklippningsaggregat samt för husvagn. Detta byggs helst vid Älgslakteriet I
Flor. Av de resterande byggnationsmedlen ska 20 kkr gå till Ekstan för att bygga
klart klubbstugan.
Nya styrelsen ger uppdraget till en projektledare för att färdigställa Ekstan och
carporten.
16. Inkomna motioner
Inkomna motioner bestäms till noll.
16.1 Övriga frågor
Förslag från Mats Oremo om att överta Acktjärnsstugan tillsammans med
viltvårdsområdesföreningen. Detta förs till protokollet som ett förslag för styrelsen
att ta ställning till.

17. Årsmötets avslutande
Ordförande tackar för sina år. Sittande styrelsen hade inför årsmötet missat
att tacka avgående ordförande för sina insatser och nya styrelsen kommer därför
att göra detta.
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