Årsmötesprotokoll Kils Sportfiskeklubb, måndagen den 27/1-03
§1

Herr klubbordförande Ronny Wikström hälsade alla de 32 närvarande
medlemmarna välkomna, och förklarade mötet öppnat

§2

Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet , med förbehållet
tillägg att lägga till val av styrelsesuppleant före punkt 14 samt i
punkt 17 till - fastställande av medlemsavgifter för 2004.

§3

Mötets utlysande godkändes

§4

Till ordförande för mötet valdes: Ronny Wikström

§5

Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes: Christer Jansson
och Greger Andersson

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs i grova drag av Ronny
Wikström samt att närvarande medlemmar fisk ta del av
kassarapporten 2002 från Lars Norberg.

§7

Tommy Karlsson redovisade revisionsberättelse, och föreslog i och
med denna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002

§8

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning år 2002

§9

Val av vice ordförande för åren 2003-2004: Omval på Krister Nilsson
åren 2003-2004

§10

Val av ungdomsledare för åren 2003-2004: Hans Dihlén valdes
ungdomsledare för åren 2003-2004

§11

Val av kassör för åren 2003-2004: Omval på Lars Norberg åren 20032004 valdes till ny sekreterare för åren 2002-2003

§12

Val av tjärnansvarig för åren 2003-2004: Omval på Christer Jansson åren
2003-2004

§13

Val av två revisorer för räkenskapsåret 2003: Till revisorer för år 2003 valdes
Stefan Karlsson och Greger Andersson.

§13b

Val av styrelsesuppleant för år 2003: Anders Blad valdes till
styrelsesuppleant för år 2003

§14

Val av revisorsuppleant för räkenskapsåret 2003: Till revisorsuppleant
för räkenskapsåret 2003 valdes Stefan Sandström
Val av valberedning för år 2003: Gunnar & Rickard Blomqvist
omvaldes för år 2003

§15

§16

Fastställande av arvode och traktamente för år 2003: Mötet beslutade
att statens normer för arvoden och traktamenten skall gälla för år 2003

§17

Fastställande av medlemsavgifter för 2004. Punkt 17 (fastställande av
medlemsavgifter för år 2004) bordlades till efter punkt 20 (Styrelsens
rapporter och förslag – urtåg ur Sportfiskeförbundet) då denna punkt
ansågs ha betydelse för beslutet i punkt 17.

§18

Fastställande av fiskekortsavgifter för 2004: Mötet beslutade att
fiskekortsavgifterna för Skitjärn 2004 skulle förbli oförändrade.

§19

Gäddfestivalen: Ronny Wikström höll kort en verksamhetsberättelse
om årets Gäddfestival. Mötet valde dessutom Ronny Wikström som
tävlingsledare för Gäddfestivalen år 2004.

§20

Styrelsens rapporter och förslag:
Ronny Wikström och Lars Norberg redogjorde för de nya
medlemsavgifterna för medlemskap i Sportfiskeförbundet samt dess
för- och nackdelar med ett medlemskap. Mötet beslutade, genom
rösträkning om ett urtåg ur Sportfiskeförbundet, med siffrorna -för:
29, emot: 1 och nedlagd röst: 2, att klubben utgår från förbundet.
Krister Nilsson berättade om vårens stora föreläsare, Gunnar Westrin,
som klubben anordnat som föreläsare i Kil Arena 12/2 klockan 19,00.
Ronny Wikström visade upp en klubbdress som medlemmarna ges
möjlighet att köpa för ett subventionerat pris med klubbens och
sponsorernas logo-type. Denna dress kan beställas under året via
hemsidan alternativt Ronny Wikström.
Christer Jansson redovisade verksamhetsåret för Skitjärn gällande
eldningsförbud, regnbågsutsättningarna och fiskekortsförsäljningen.

Framtida fiskevårdsprojekt: I dagsläget föreligger inga projekt men
förväntas komma igång under året. Information kommer löpande
under året på hemsidan.
§17

Fastställande av medlemsavgifter 2004: Mötet beslutade att
medlemsavgifterna för år 2004 oförändrade.

§21

Inkomna motioner: En inkommande motion om förslag till byte av
klubblogotype till Gäddfestivalens gädda. Efter överläggningar
röstades det via rösträkning med siffrorna för ett byte till 21 röster,
emot: 8 röster, samt 3 nedlagda röster, vilket medförde att klubben
byter logotype till Gäddfestivalens gädda.

§22

Övriga frågor: datum för årsmöte år 2004:
Datum för nästa årsmöte fastställdes till måndagen den 26/1 -2004 , kl.
19.00, Ängstugan.
Stefan Östlund upplyste medlemmarna om klubbens hemsida. Nytt
för i år är en specifik medlemssektion endast för medlemmar. Genom
att logga in på medlemssektionen tar man del av icke publikt matrial,
erbjudande och annan information endast för medlemmarna. Mer
information skickas i samband med utskick av medlemskorten.

§23

Ronny Wikström delade ut priser för klubbens storfisktävling 2003.

§24

Ordförande Ronny Wikström tackade för mötet och avslutade mötet
med att bjuda på en uppskattad smörgåstårta och kaffe.

Sekreterare: Daniel Jonasson

Justeringsman: Christer Jansson

