
PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I ÖRINGSAKADEMIEN 

DEN 30 MARS 2021 VIA TEAMS. 

 
Närvarande; Jonas Nilsson, Ulf Nilsson, Johan Joling, Christoffer Grimwade, Emanuel Eriksson, 

Klaes Lovén, Jonas Kristensson, Kari Nurkkanen, Jan Berntsson, Börje Sekund.och Rickard 

Gustafsson. 
 

§ 1    Mötet öppnades av Johan Joling som även utsågs till ordförande vid mötet. 

 

§ 2    Till protokollförare utsågs Ulf Nilsson 

 

§ 3   Till Justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christoffer 

Grimwade. 

 

§ 4    Dagordningen godkändes. 

 

§ 5   Upprättades och godkändes ovanstående närvarolista såsom röstlängd.      

 

§ 6   Konstaterades att kallelse till årsmötet skett i enlighet med föreningens stadgar. 

 

§ 7   Föreningens Kassör, Jonas Kristensson föredrog föreningens ekonomiberättelse vilken 

godkändes. 

 

§ 8   Ordföranden föredrog föreningens verksamhetsberättelse, vilken godkändes. 

   

§ 9   Föredrogs revisorns revisionsberättelse, vilken godkändes. 

 

§ 10 I enlighet med revisorns förslag meddelades den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

 

§ 11 Inga motioner fanns till behandling. 

 

§ 12 Sittande ordförande, Johan Joling, valdes till föreningens ordförande på 2 år. 

 

§ 13 Jonas Kristensson har ett år kvar på sin roll som föreningens kassör. 

 

§ 14 Till revisor omvaldes Christopher Andersen Eliasson 

 

§ 15 Till nya styrelseledamöter utsågs Jonas Nilsson, Ulf Nilsson, Christoffer Grimwade, 

Emanuel Eriksson, Klaes Lovén, Jan Berntsson och Börje Sekund. 

 

§16 Valberedningen består av styrelsen. 

 

§ 17 Härefter förklarade ordföranden stämman för avslutad, varvid konstaterades att alla 

beslut fattats enhälligt. 



Hamburgsund     30/3   2021 

Vid protokollet                                                        Justeras: 

 

 

  ……………………                                               ………………………… 

  Ulf Nilsson                                                           Johan Joling, ordförande    

 

 

 

                                                                                ………………………… 

                                                                                Christoffer Grimwade 



Som en särskild punkt utanför årsmötesförhandlingarna väckte Börje Sekund frågan om 

föreningen skulle kunna vara intresserade av att medverka i ett forskningsprojekt rörande 

havsöringens levnadsbetingelser i Västerhavet 

och i föreningens verksamhetsområde om detta skulle innefattas i projektet. 

 

Efter en kortare diskussion beslöt mötet att uppdra åt Börje Sekund att ta kontakt med 

projektansvarig för att efterhöra om de skulle vara intresserade av föreningens medverkan och 

– i så fall – hur detta praktiskt skulle kunna komma att utformas.  

 

Ulf Nilsson  

 

                      


