ÅRSMÖTE HÄGGSJÖNS INTRESSE- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING 2016-07-10
Mötet hölls hos Barbro Westerholm och Kurt Eriksson.

§ 1 Mötets öppnande
Barbro Westerholm hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Barbro Westerholm till mötesordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Mia Karlström till mötessekreterare.
§ 4 Val av justeringsmän
Årsmötet beslutade att välja Roger Westerlund och Margareta Wicander till justeringsmän
§ 5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§ 6 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att årsmötet enligt stadgarna behörigt utlysts.
§ 7 Verksamhets berättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2015 års verksamhetsår presenterades
för årsmötet. Årets kostnader har varit 5.132,98 kr och intäkterna 12.705 kr vilket ger ett
resultat om 7.572,02 kr.
Årsmötet beslutade att lägga verksamhets- och ekonomisk berättelse till handlingarna
§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisionsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet, där revisorerna föreslår
att resultatet överförs i ny räkning. I kassan finns 24.393,54 kr. Revisionsberättelse och
balanseräkning lades till handlingarna
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2015 ansvarsfrihet.

§ 10 Behandling av inkomna motioner
Christer Nordieng har lämnat in en motion om höjning av årsavgiften per hushåll från 50 kr
till 100 kr. Röstning sker via votering där rösterna räknades av justeringsmännen. 9 st
röstade för att årsavgiften ska kvarstå vid 50 kr och 18 st röstade för att årsavgiften skulle
höjas till 100 kr. Därmed beslutades det för en höjning av årsavgiften till 100 kr/år.
§ 11 Val av styrelseledamöter
Edor Olofsson, Kjell-Erik Näslund och Mia Karlström omvaldes på 2 år av årsmötet.
§ 12 Val av styrelsesuppleant
Bjarne Kirsebom och Åke Westin är sittande och dessa omvaldes av årsmötet för 1 år
§ 13 Ansvarig utgivare av Häggsjö Varjehanda
Barbro Westerholm är sittande och omvaldes för 1 år av årsmötet.
§ 14 Val av revisorer
Kvarstår Ragnar Westerlund och Margareta Wicander på ytterligare 1 år, valda av årsmötet.
§ 15 Festkommittén
Mia Karlström avgår på egen önskan och valberedningen föreslog Ammi på 1 år, som ej är
tillfråga. Val av sammankallande i festkommité har ej kunnat väljas.
§ 16 Valberedning
Valberedningen kvarstår med Anders Lindqvist och Gunnar Forsén, valda för 1 år av
årsmötet.
§ 17 Budget och verksamhetsplan för 2016
Budget och verksamhetsplan för 2016 fastställdes
§ 18 Övriga frågor
Kräftor i Häggsjö – inplantering eller inte
Länsstyrelsens fiskerikonsulent provfiskade i sjön 2007 med 30 burar under dåliga
väderförhållanden. Detta resulterade i en flodkräfta i ”fin form”. De kommer att provfiska
igen hösten 2016 och visar proviskningen att vi inte har kräftor så är det ingen idé att
plantera in några kräftor i sjön. Sjöns storlek kräver 1000-1500 st kräftor per år och de kostar
15-20 kr styck. Kräftor går ej över dyhål i sjön.
Medlemmarna i föreningen fick, när det fanns kräftor i sjön, ha 10 burar var en natt per år.
Uppgifter om detta hänvisas till föreningens stadgar. Vi arrenderar sjön av Häggdångers

fiskevårdsförening för ca 100 kr per år. Vilket gör att det är våra stadgar och inte deras som
gäller.
Gäddbeståndet är ett problem för isättning av kräftor. Vi avvaktar resultatet av
Länsstyrelsens provfiskning i mitten av augusti. Vi vet inte när man kan flytta runt befintliga
kräftor som ev finns i sjön eller när utplantering sker.
Styrelsen har ett möte efter provfiskningen och meddelar resultatet.
KULTURMILJÖVÅRDSBIDRAG
Vi har sökt bidrag för takbyte på fattigstugan hos Länsstyrelsen för bevarande av kulturhus
med 30 tkr, vilket är max beloppet. Dock fick vi beviljat 20 tkr. Det som ska göras är att byta
plåttaket som är dåligt trots idoga försök att laga det. Offert har inkommit från Bonsjö Trä
och Plåt på 30 tkr totalt för trä- och plåtarbeten.
Då vi nu endast fick beviljat 20 tkr så har vi kommit överens med Bondsjö Trä och Plåt att de
gör plåtjobbet för 20 tkr och sedan gör Sten Henriksson träjobbet för 1 tkr med hjälp av
skänkt material från medlemmar. Fakturor/kvitton ska redovisas till Länsstyrelsen senast 30
oktober 2016.
SOPHÄMTNING
Anders Lindqvist tog upp att han med flera är missnöjda med bytet av sophämtning från
container till bruna och gröna sopkärl med sortering. Detta system gäller för
sommargästerna och hämtning sker 1 maj till 30 september. Problemet är att tunnorna inte
räcker till och är fulla innan hämtning som sker var fjortonde dag. Det nya sopsystemet
ställer större krav på att i sorterar våra sopor och åker in till kretsloppsanläggningen i
Härnösand.
TELEFONREGISTER
Valberedningen önskar ett telefonregister över medlemmarna för att lättare kunna nå dem
innan årsmötet. Det beslutades att valberedningens telefonnummer ska stå på föreningens
hemsida.
FORTKÖRNING
En duett kör för fort på vägen och Anders Lindqvist pratar med den som är ”misstänkt”.
§ 19 Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Därefter bjöds det in till tipspromenad som anordnats av Mia Karlström innan det var
picknick i det gröna hos Kurt o Barbro.
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