PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I ÖRINGSAKADEMIEN DEN 15
MARS 2015.
NÄRVARANDE

Dick Högberg, Andreas Sundbom, Jonas Kristensson,
Marcus Trahms, Ulf Nilsson, Jonas Nilsson,
Bengt Karlsson, Lars Tyberg, Klas Gustavsson,
Denise Liesenhoff, Line Odin

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Elisabeth Wilhelmsson,
Nicklas Åberg, Sportfiskarna

§1
Till ordförande vid mötet valdes Jonas Nilsson
§2
Till protokollförare utsågs Ulf Nilsson
§3
Till Justeringsmän utsågs Jonas Kristensson och Marcus Trahms
§4
Dagordningen godkändes.
§5
Upprättades och godkändes ovanstående närvarolista såsom röstlängd.
§6
Konstaterades att kallelse till årsmötet skett i enlighet med föreningens
stadgar.
§7
Ordföranden föredrog föreningens verksamhetsberättelse, vilken godkändes.

§8
Jonas Kristensson föredrog föreningens ekonomiberättelse , samt resultat och
balansräkning.
§9
Ordföranden föredrog revisorns revisionsberättelse , vilken godkändes.
§ 10
I enlighet med revisorns förslag meddelades styrelsen ansvarsfrihet för
föreningens första verksamhetsår.
§ 11
Härefter företogs val. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie
årsstämma valdes, Jonas Nilsson (2 år), Peter Clarqvist, Dick Högberg, Jonas
Kristensson, Marcus Trahms, Ulf Nilsson och Andreas Sundbom. Styrelsen utgör
föreningens valberedning.
§ 12
Till revisor valdes Christoffer Eliasson
§ 13
Under övriga frågor diskuterades på förslag från Lars Thyberg frågan om
föreningen skulle låta beställa profilkläder med klubbens emblem. Beslöts
uppdrag åt Lars Thyberg att ta ram priser på T-shirts, pikétröjor samt någon typ
av väst.
§ 14
Härefter förklarade ordföranden stämman för avslutad, varvid konstaterades
att alla beslut fattats enhälligt.
Efter stämman lämnades ordet till Nicklas Åberg från Sportfiskarna. Denne
redogjorde för vilken stöttning föreningen kunde påräkna både ekonomiskt och
praktiskt ifrån Sportfiskarna. Nicklas nämnde bland annat att föreningen kunde
söka medel både från ”Ge faan i våra vatten”, Fiskevårdsfonden samt från

distriktet Göteborgs o Bohuslän (6 000 kr till ungdomssatsningar).samt
klassdraget.
Han lovade vidare att ställa upp under våren om föreningen ville arrangera
någon vandring längs vattendragen i kommunen..
Slutligen avslutades med en allmän diskussion om fiskereglerna för havsöringen
och enkätinsamling i ämnet.
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