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PROTOKOLL från årsmöte för

Å! Fiske Eskilstuna, org.nr 817605-1343
Klubblokalen Gustafsvägen 3, torsdagen 25 mars 2010 klockan 18.30
Närvarande sittande styrelse, förutom Magnus Flodkvist som var
förhindrad, och 5 medlemmar totalt 11 personer.
§ 1.

Mötets öppnande.
Ordförande Kjell Nordeman hälsade samtliga närvarande
välkommen till föreningens artonde årsmöte.

§ 2.

Fråga om det artonde årsmötets behöriga utlysande.
Inbjudan till årsmötet har annonserats i båda lokaltidningarna 6 mars
under rubriken Föreningsnytt samt på föreningshemsidan sedan
8 mars. Beslutades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 a.

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

§ 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.
Börje Hellsberg valdes till justeringsman samt att vid behov vara
rösträknare.

§ 5.

Styrelsens förvaltarberättelse.
Ordförande refererade till styrelsens distribuerade
verksamhetsberättelse för 2009. Efter genomläsning godkände
årsmötet berättelsen utan tillägg eller ändringar varvid den lades till
handlingarna.

§ 6.

Revisors berättelse.
Föreningens förtroendevalde revisor Mats Larsson föredrog
revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 varvid årsmötet
beslutade att godkänna berättelsen utan ändringar.

§ 7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Med referens till revisionsberättelsen där ansvarsfrihet tillstyrks för
styrelsens ledamöter anslöt sig årsmötet utan ändringar.

§ 8.

Verksamhetsberättelse för 2009.
Föredragen verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet och lades
därefter 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 ledamoten
Ulf Larsson godkändes av årsmötet och består av:
I tur att väljas är:
• Ordförande Kjell Nordeman, 1 års mandattid, omval
• Kassör Eva Andersson, E.A. Bokföringstjänst, 1 års mandattid kvarstår.
• Ledamot Ulf Larsson, 1 års mandattid kvarstår.
• Ledamot Sven-Olov Lindeberg, 2 års mandattid, omval.
• Ledamot Nicklas Andersson, 2 års mandattid, omval.
• Ledamot Kjell Westermark, 2 års mandattid, omval.
• Ledamot Bengt Magnusson, 2 års mandattid, nyval.
• Adjungerade till styrelsen valdes Börje Hellsberg för projekt signalkräfta och
föreningskonsulenten Anders Stridh för vardera 1 års mandattid.

§ 11.

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

§ 12.

Val av kommittéer och valberedning.
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. Styrelsen föreslår att avgiften
på fiskelicenser fortsättningsvis bestäms för ett år i taget.

§ 14 forts
Avgifter för 2010:
Dygnsfiskelicenser: 25 kr/dygn för juniorer, 80 kr/dygn för vuxna.
Årsfiskelicenser: 150 kr/år för juniorer, 900 kr/år för vuxna.
Halvårsfiskelicenser: 550 kr/halvår för vuxna.
Medlemskap i Å! Fiske Eskilstuna samt Sportfiskeförbundet: 75 kr/år för
juniorer och 150 kr/år för vuxna.
Styrelsens förslag till avgifter för 2011:
Styrelsen föreslår oförändrade licensavgifter. Styrelsens förslag är att
medlemsavgifterna höjs till 100 kr för juniorer och 200 kr för vuxen för att
kompensera för höjda förbundsavgifter. Styrelsens förslag om oförändrade
fiskelicensavgifter och höjda medlemsavgifter godkändes och fastställdes av
årsmötet.
Definitionen är att juniorer är de som under kalenderåret fyller 18 år eller är yngre.
Som vuxen betraktas personen från det år densamme fyller 19 år, för 2010 1991.

§ 15.

Fastställande av arvoden.
Arvode till extern kassör och bokföringstjänst är budgeterad för 2010.

§ 16.

Förslag till budget för 2010.
Föreningskonsulenten Anders Stridh föredrog resultaträkningen för 2009 som
ställdes i relation till styrelsens budgetförslag för 2010. Resultatförbättringen för
2009 jämfört med 2008 är uppenbar och grundar sig i en återhållen utgiftsbudget
i kombination med ett positivt utfall av förhandlingar med Eskilstuna kommun.
Budgetberedningen för 2010 föredrogs för mötet och resultatförbättringen
fortsätter för föreningens utåtriktade verksamhet. Årsmötet beslutade efter
genomgång av samtliga kontoposter att godkänna och fastställa styrelsens
förslag till verksamhetsbudget för 2010.

§ 17.

Inkomna motioner och förslag från styrelsen.
Inga motioner har inlämnats.

§ 18.

Årsmötesprotokoll skickas till Sparbanken Rekarne och
Eskilstuna kommun/Fritid Eskilstuna.
Kansliets Anders Stridh verkställer uppdraget.

§ 19.

Årsmötets avslutning.
Ordförande Kjell Nordeman tackade för förtroendet att leda
föreningsarbetet för ytterligare en mandatperiod och betonade att det
var samtligas insats som möjliggjorde för en fortsatt verksamhet
numera med positiva förtecken och förklarade därefter årsmötet för
avslutat.
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Kjell Nordeman, ordförande

Börje Hellsberg, justeringsman

