Årsmötesprotokoll Kils Sportfiskeklubb, måndagen den 28/1-08
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Herr klubbordförande Stefan Östlund hälsade alla de 43 närvarande
medlemmarna välkomna, och förklarade mötet öppnat
Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.
Mötets utlysande godkändes
Till ordförande för mötet valdes: Stefan Östlund
Till sekreterare för mötet valdes: Daniel Jonasson
Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes: Christer Jansson
och Anders Bladh
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs i grova drag av Stefan
Östlund samt att närvarande medlemmar fick ta del av
kassarapporten 2007 som delats ut.
Stefan Carlsson redovisade revisionsberättelse, och föreslog i och med
denna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning år 2007
Val av ordförande för åren 2008-2009: Omval på Stefan Östlund åren
2008-2009
Val av sekreterare för åren 2008-2009: Omval på Daniel Jonasson åren
2008-2009
Val av ledamot för åren 2008-2009: Omval på Christer Jansson åren
2008-2009
Val av ledamot och tävlingsansvarig för åren 2008-2009: Omval på Dragan
Tesovic åren 2008-2009
Val av två suppleanter för 2008: Stefan Lersten och Elis Wessmark valdes
för år 2008
Val av två revisorer för räkenskapsåret 2008: Till revisorer för år 2008 valdes
Urban Jansson och Stefan Carlsson.
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Val av revisorsuppleant för år 2008: Till revisorsuppleant för
räkenskapsåret 2008 valdes Stefan Sandström
Val av valberedning för år 2008: Gunnar & Rickard Blomqvist
omvaldes för år 2008
Fastställande av arvode och traktamente för år 2008: Mötet beslutade
att statens normer för arvoden och traktamenten skall gälla för år 2008
Fastställande av medlemsavgifter för 2009: Inga förändringar av
medlemsavgifter beslutades.
Fastställande av fiskekortsavgifter för Skitjärn 2009: Mötet beslutade
att fiskekortsavgifterna för Skitjärn 2009 skulle förbli oförändrade.
Gäddfestivalen: Stefan Östlund höll kort en verksamhetsberättelse om
2007 års Gäddfestival samt redogjorde också verksamhetsberättelse
för tävlingsverksamheten 2007.
Styrelsens rapporter och förslag:
Gunnar Westrin är inbjuden att föreläsa den 12/3. Det blir två
föreläsningar. Den första i Sannerudsskolans aula för skolelever samt

en föreläsning kvällstid för allmänheten. Mer info kommer på
affischer och hemsidan.
Stefan Lersten och Gunnar Odqvist ordnar en bussresa till
Sportfiskemässan den 12/4.
50 platser finns och klubben sanktionerar resan för seniorer samt resa
och inträde för juniorer. Bussen tar upp resenärer från busstation i Kil
och nyängen i Grums.
Havsfiskeresan för 2008 är nu fullbokad.
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Inkomna motioner: Motion rörande förvaltning och fisket i skitjärn.
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Styrelsen föreslog att man inte skulle ändra nuvarande
förvaltningsplan för Skitjärn. Stämman biföll styrelsens förslag.
Övriga frågor:
Efter förfrågan om trolling-KM regler och hur många per team som
måste vara medlem i klubben så är det gällande minst en medlem.
Trollingmatch mot Grums trollingklubb och Karlstad båt och
fiskeklubb kommer under året formodligen att arrangeras. Preliminärt
skall respektive klubb stå för arrangemanget var tredje år.
Första året kommer vara KSFK.
För pimpel-km och årets bräckliga eller ev helt öppna sjöar så
hänvisas samtliga som vill/ska delta att se hemsidan innan tävling.
Nästa årsmöte hålls 2009-01-26
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Stefan Östlund delade ut priser för klubbens storfisktävling 2007.
Ordförande Stefan Östlund tackade för mötet och avslutade mötet
med att bjuda på en uppskattad smörgåstårta och kaffe.
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