
PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR ÖRINGSAKADEMIEN DEN 13 

MARS 2016. 

PLATS                       Väderöarna Båtsällskaps klubbstuga i Hamburgsund. 

NÄRVARANDE         Ulf Nilsson, Jonas Nilsson, Klas Gustafsson, Lars Tyberg,                                                                                                

MEDLEMMAR         Andreas Sundbom, Jonas Kristensson, Bengt Hansson, Erling 

               Paulsson, Johan Joling 

ÖVRIGA NÄRVARANDE         Eli Niklaus 

 

§ 1 

Ordföranden hälsade välkommen 

§2 

Till ordförande vid stämman valdes Jonas Nilsson 

§3 

Till sekreterare valdes Ulf Nilsson 

§4 

Till justeringsman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, valdes Jonas 

Kristensson 

§5  

Godkändes dagordningen 

§6  

Fastställdes ovan förteckning av närvarande medlemmar att gälla som 

röstlängd 

7§  

Konstaterades att kallelse skett i rätt ordning 

 



8§ 

Ordföranden genomgick föreningens verksamhetsberättelse och vilken 

godkändes 

§9 

Jonas Kristensson redogjorde för föreningens ekonomi och läste upp revisorns 

revisionsberättelse. Mötet fastställde upprättad balans – och resultaträkning 

samt beslöts att disponera årets vinst genom att föra över den i ny räkning. 

§10  

Avgående styrelse och revision beviljades ansvarsfrihet. 

§11 

 Styrelsen hade inlämnat en motion om förslag till stadgeändringar vilka var; 

- Ändring av styrelsesammansättning till att bestå av 1-10 medlemmar och 

inga suppleanter. 

- Ändring av tid för årsmöte till att hållas senast före utgången av mars 

månad. 

- Behörighetsregler för styrelsen skall ändras till ”För giltigt beslut på 

styrelsemöte krävs att minst tre ordinarie ledamöter är närvarande. 

Förslaget godkändes och kommer även att föredras vid nästa årsmöte. 

Ulf Nilsson hade lämnat in en motion om föreningen skulle kunna 

medverka till integration av ensamkommande flyktingbarn. Detta med 

anledning av planerna på en förläggning för dessa på Hamburgö. 

Årsmötet biföll motionen och det uppdrogs åt styrelsen att ta fram en 

handlingsplan och et program för hur föreningen skulle kunna bidra.                             

§12 

Förrättades följande val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma; 

Till ledamöter valdes Jonas Nilsson, Ulf Nilsson, Jonas Kristensson, Jons Joling, 

Andreas Ulmestrand, Eli Niklaus, Jan Bertilsson. Inga suppleanter valdes.  



§13 

Till kassör för en period om två år utsågs Jonas Kristensson. 

§14  

Till revisor valdes Christoffer Eliasson. 

§15 

Ingen valberedning tillsattes utan beslöts att styrelsen handlägger denna 

uppgift. 

§16 

Under övriga frågor anmälde  Klas Gustafsson att föreningen skulle verka för att 

fredningstiden för havsöringen skulle begränsas till 1 sept – 30 november.   

Efter en kortfattad diskussion beslöts att styrelsen skulle ta fram underlag och 

faktainformation att föreläggas medlemmarna för ett eventuellt kommande 

ställningstagande i frågan. 

§17 

Härefter förklarade ordföranden årsmötet, som varat mellan kl 16.00 och kl 

17.30 för avslutat varvid det konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga. 

 

Vid protokollet                                                        Justeras 

 

……………………………                                                 …………………………………….. 

UIf Nilsson                                                               Jonas Nilsson (ordförande) 

 

                                                                                  ………………………………………. 

                                                                                  Jonas Kristensson 


