Protokoll fört vid årsmöte med Hällefors Fiskevårdsförening.
Torsdag 21 mars 2019 kl. 18.00
Lokal: Hammarns Vägkrog.
Under mötet informerade Tomas Hällmark om en förstudie som påbörjats gällande möjligheten att
återintroducera storöring i Halvarsnoren. Finns tre bäckar med tillflöde i Halvarsnoren som är
intressanta att undersöka närmare. Provfiske kommer att ske och kamera för räkning av fisk är redan
utsatt.
Hällefors fiskevårdsförening står som huvudman för projektet och fältstudier kommer att utföras under
året av Tomas Hällmark och Mats Olsson i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro.
1. Mötets öppnande.
Ordf. Inge Samuelsson öppnade mötet och hälsade 40-talet medlemmar välkomna.
1b. Parentation.
Årsmötet hedrade under året avlidna medlemmar med en tyst minut.
2. Mötets stadgeenliga utlysande.
Kallelse gick ut tillsammans med verksamhetsberättelsen under januari 2019,
påminnelse i Veckonytt 14.3 och information på vår hemsida och Facebook sedan
årsskiftet.
Mötet godkände kallelsen.
3. Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordf. valdes Tomas Hällmark och till sekreterare Bo Larsson.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
Att justera dagens protokoll valdes Håkan Bergkvist och Ulf Resare.
6a. Styrelsen verksamhetsberättelse för år 2018.
Inge Samuelsson föredrog verksamhetsberättelsen.
b. Kassarapport för 2018.
Silvy Bergström föredrog årsredovisningen med några kommentarer. Årets resultat
stannade vid ett överskott på 2.290 kr.
c.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes av mötet.

7. Revisorernas berättelse.
Mötesordförande föredrog revisorns berättelse som godkändes av mötet.
(Noterades att bara en revisor varit i arbete. Ordinarie sjuk och ingen ny suppleant fanns
vald).
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade, efter förslag från revisor, styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.
9. Motioner och förslag från styrelsen.
En motion fanns inlämnad från Douglas Albertsson. Förslag om förbud av ryssjor i
samtliga våra vatten i syfte att skapa ett mer hållbart gäddfiske och värna om de
resurser som finns i våra vatten.
Efter diskussion kring olika lösningar i motionens anda beslutade mötet att godkänna motionen och
ställa sig bakom motionärens förslag. Då detta innebär en ändring i

