ÅRSMÖTE HÄGGSJÖNS INTRESSE- OCH FISKEVÅRDSFÖRENING 2015-07-15

Mötet hölls hos Barbro Westerholm o Kurt Eriksson.

§ 1 Mötets öppnande
Barbro Westerholm hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande 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 Margareta Wicander och Kjell-Erik Näslund att justera protokollet.
§ 5 Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen
§ 6 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att årsmötet enligt stadgarna behörigen utlysts.
§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Årets
kostnader har varit 7.803 kr och intäkterna 8.820 kr.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisionsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet, i kassan finns 16.821 kr.
Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen.
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Behandling av inkomna motioner
Bredbandsfrågan: Jim som arbetar på Länsstyrelsens lantbruksutvecklingsavd berättade att Jordbruksverket tar nu
fram regler för stöd till bredband. Man räknar antalet fastboende när man gör prioriteringen. Föreningen avvaktar hur
reglerna kommer att bli.
Surströmmingsfest: 1a augusti liksom 2014 hos Maj-Gun o Kjell-Erik Näslund.
Fattigstugan: Den invigs 26 juli och hålls då öppen.
Trefaldighetskällan: Uppsatt skylt bör kompletteras med en pil så att folk lättar hittar dit.

§ 11 Val av styrelseledamöter
Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamot på 2 år:

Kurt Eriksson och Barbro Westerholm är sittande och dessa valdes av årsmötet.
§ 12 Val av Styrelseuppleant
Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelsesuppleanter på 1 år:
Bjarne Kirsebom och Åke Westin är sittande och dessa valdes av årsmötet.
§ 13 Ansvarig utgivare av Häggsjö Varjehanda
Valberedningen presenterade sitt förslag till ansvarig utgivare på 1 år:
Barbro Westerholm är sittande och valdes av årsmötet.
§ 14 Val av revisorer
Kvarstår Ragnar Westerlund och Margareta Wicander på ytterligare 1 år, valda av årsmötet.
§ 15 Festkommittén
Maj-Gun Näslund avgår på egen önskan och valberedningen föreslog Mia Karlström på 1 år. Årsmötet valde Mia
Karlström.
§ 16 Valberedning
Valberedningen kvarstår med Anders Lindqvist och Gunnar Forsén, valda av årsmötet.
Övriga frågor
·

·
·
·
·
·

Palmkvist meddelade att bävern ställer till problem genom att ha uppdämt precis vid utloppet. Enligt honom
så ska detta ha höjt vattennivån med 2 dm. Frågan togs upp om rivning av dammen. Enligt Länsstyrelsens
bestämmelser så ska detta ske senast 31 aug och det är markägarna som beslutar om detta. Palmkvist ska fråga
den ena markägaren Kvarby om dammen får rivas och även om Kvarby kan ställa frågan till den andre
markägaren. Mötet beslutade att rivning önskas.
Paul Nyback tog upp att det är höga hastigheter på sjön. Det beslutades att prata med båtägaren som upplevs
ha kört för fort och utan hän syn till övriga på sjön.
Platsen för årsmöte diskuterades. Häggsjöviken har på ett årsmöte bestämt att vi inte får vara där dels med
anledning av deras bärlager o parkering mm. Nils-Erik föreslår att vi har en årsmötesplatskommitté, till detta
valdes Nils-Erik.
Vi har idag Swedbank som tar en årsavgift på 750 kr. Mia Karlström kontrollerar med Länsförsäkringar Bank
för ett ev bankbyte.
Gunnar Forsén ställde en fråga via Anders Lindqvist ang om det var någon mer som behövde grusa sina vägar.
Vem ansvarar för att röja efter vägen? Kommunen har ansvaret och de gör det vartannat år på hösten.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Därefter bjöds det in till tipspromenad som anordnats av Kjell-Erik och Maj-Gun Näslund innan det var
picknick i det gröna hos Kurt o Barbro.

Vid protokollet
………………………………………….. ………………………………………………
Mia Karlström sekr
Barbro Westerholm, ordförande

Justeras:
…………………………………………….. ………………………………………………..
Margareta Wicander
Kjell-Erik Näslund

