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PROTOKOLL från årsmöte för

Å! Fiske Eskilstuna, org.nr 817605-1343
Klubblokalen Gustafsvägen 3, torsdagen 22 mars 2012 klockan 18.00
Närvarande sittande styrelse och fem medlemmar totalt 11 personer.
§ 1.

Mötets öppnande.
Sittande ordförande Kjell Nordeman hälsade samtliga närvarande välkommen
till årsmötet och förklarade det för öppnat.

§ 2.

Fråga om det tjugoförsta årsmötets behöriga utlysande.
Inbjudan till årsmötet har annonserats i Eskilstuna-Kuriren och Folket den
3 mars under rubriken Föreningsnytt samt på föreningens hemsida sedan
14 februari. Beslutades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 a.

Val av ordförande för årsmötet.
Sittande ordförande Kjell Nordeman valdes att leda årsmötet.

§ 3 b.

Val av sekreterare för årsmötet.
Föreningskonsulenten Anders Stridh valdes att vara sekreterare för årsmötet.

§ 4.

Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet.
Medlemmen Marcus Stenborg valdes justeringsman samt att vid behov vara
rösträknare.

§ 5.

Styrelsens förvaltarberättelse.
Ordförande refererade till bilagan i distribuerade årsmöteshandlingar. Efter
genomgång godkände årsmötet förvaltarberättelsen utan tillägg eller ändringar
varvid den lades till handlingarna.

§ 6.

Revisors berättelse.
I revisor Mats Larssons frånvaro föredrogs revisionsberättelsen för
verksamhetsåret 2011 av valberedningens Börje Hellsberg. Berättelsen
godkändes utan ändringar av årsmötet.

§ 7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Med referens till revisionsberättelsen där revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för
sittande styrelse anslöt sig årsmötet utan förbehåll.

§ 8.

Verksamhetsberättelse för 2011.
Ordförande refererade till bilagan i distribuerade årsmöteshandlingar. Efter
genomgång godkände årsmötet verksamhetsberättelsen utan tillägg eller
ändringar varvid den lades till handlingarna.

§ 9.

Stadgeändring.
Inget förslag på stadgeändring har inlämnats.

§ 10.

Val av styrelseledamöter enligt stadgarna.
Styrelsen för Å! Fiske Eskilstuna ska bestå av ordförande plus sex ledamöter.
Ordförande väljs varje år, medan ledamöterna väljs växelvis vartannat år med
mandattid på två år. Valberedningens förslag till styrelse föredrogs av
styrelseledamoten Börje Hellsberg godkändes i sin helhet av årsmötet och består
av:
• Ordförande, mandattid 1 år, Kjell Nordeman, omval.
• Ledamot, mandattid 2 år, Nicklas Andersson, omval.
• Ledamot, mandattid 2 år, Sven-Olov Lindeberg, omval.
• Ledamot, mandattid 2 år, Kjell Westermark, omval.
• Ledamot, mandattid 2 år, Bengt Magnusson, omval
Kvarstående mandattider:
• Ledamot, 1 år arvoderade kassören Eva Andersson.
• Ledamot, 1 år Börje Hellsberg.
• Adjungerad till styrelsen valdes föreningskonsulenten Anders Stridh för en
mandattid på 1 år.

§ 11.

Val av revisor.
• Nuvarande förtroendevalde revisor Mats Larsson omvaldes för en mandattid
på 1 år.

§ 12.

Val av kommittéer och valberedning.
• Val av valberedning, mandattid 1 år. Förslag från styrelsen att
valberedningsarbetet sker inom ramen för styrelsens uppdrag, godkändes av
årsmötet.

§ 13.

Tecknande av föreningens firma.
Föreningens firma tecknas, var för sig, av ordförande Kjell Nordeman och
uppdragsarvoderade kassören Eva Andersson, E.A Bokföringstjänst. Fråga om
omedelbar justering av paragrafen godkändes av årsmötet.

§ 14.

Fastställande av licensavgifter och medlemsavgifter.
Årsmötet ska besluta om avgifter för fiskelicenser. Kansliets Anders Stridh
föredrog villkoren som gällt under 2011 enligt nedan:
Licensavgifter för 2011:
Dagfiskelicenser: 25 kr/dag för juniorer, 100 kr/dag för vuxna.
Årsfiskelicenser för juniorer: 200 kr/år alt inlösen av 8 st daglicenser.
Inlösen av 20 daglicenser för vuxen berättigar till kostnadsfritt fiske för
resterande del av kalenderåret.
Medlemskap i Å! Fiske Eskilstuna samt Sportfiskeförbundet: 85 kr/år för
juniorer och 175 kr/år för vuxna.
Styrelsens förslag till avgifter för 2012:
Daglicenser: 25 kr/dag för juniorer, 100 kr/dag för vuxen.
Årsfiskelicenser för juniorer födda 1996 eller senare: 200 kr/år eller inlösen
av 8 st daglicenser.
⇒⇒

§ 14 forts
Inlösen av 20 daglicenser eller motsvarande värde för vuxen födda mellan
1948 och 1995 berättigar till kostnadsfritt fiske på licensområdet för resterande
del av kalenderåret.
NYTT! Inlösen av 10 daglicenser eller motsvarande värde för
veteranfiskare födda 1947 eller tidigare berättigar till kostnadsfritt fiske på
licensområdet för resterande del av kalenderåret
Styrelsens föreslår avgifterna för medlemskap till föreningen och
Sportfiskeförbundet höjs till 200 kr för vuxen resp 100 kr för junior.
Definitionen är att juniorer är de som under kalenderåret fyller 16 år eller är yngre.
Som vuxen betraktas personen från det år densamme fyller 17 år, för 2012 1995.

Styrelsens förslag om licens- och medlemsavgifter godkändes av årsmötet.

§ 15.

Fastställande av arvoden.
Arvode till extern kassör och bokföringstjänst är budgeterad för 2012.

§ 16.

Förslag till budget för 2012.
Föreningskonsulenten Anders Stridh föredrog resultatsräkningen för 2011 som
ställdes i relation till budgeten för 2011. Bokslutet för 2011 visar på ytterligare
resultatsförbättring med ett positivt rörelseöverskott på 96 778 kr att jämföra
med +46 516 kr för 2010. Budgetberedningen för 2012-års verksamhet
föredrogs av kansliets Anders Stridh och visar på minst bibehållet
rörelseöverskott. I gemensam strävan för att skapa långsiktig stabilitet och
bygga upp reserver för kommande säsonger är det styrelsens mening att det trots
stimulerande resultatsförbättringar de senaste tre åren är väsentligt att hålla
utgiftskonton under kontroll. Det är oavsett försiktighet med kostnadskonton
styrelsens förmenande att arbetet för kommande säsonger präglas av en försiktig
men tydlig optimism för verksamheten. Under 2012 firar föreningen 20-års
jubileum och detta kommer att manifesteras med olika publika arrangemang
under året. Det föredragna budgetförslaget för 2012 med genomgång av
samtliga kontoposter godkändes och fastställdes av årsmötet.

§ 17.

Inkomna motioner och förslag från styrelsen.
Inga motioner har inlämnats och styrelsen har inga förslag till förändringar.

§ 18.

Årsmötesprotokoll skickas till Sparbanken Rekarne och
Eskilstuna kommun/Fritid Eskilstuna.

§ 19.

Årsmötets avslutning.
Ordförande Kjell Nordeman tackade för förtroendet att leda föreningsarbetet för
ytterligare en mandatperiod och betonade att det har varit samtligas insatser som
möjliggjort en verksamhet numera med enbart positiva förtecken och föklarade
därefter årsmötet för avslutat.

Eskilstuna 2012-03-27

Kjell Nordeman, ordförande

Marcus Stenborg, justeringsman

