Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening

PROTOKOLL FISKESTÄMMA 2020/2021
Ministämma Folkets Hus, Vallentuna 2021-03-30
Närvarande:
Per Stribeck, Thomas Fischer, Marianne Leckström, Olle Wahlberg,
Kerstin Wahlberg, Anna Lindberg, Sten Hofstedt
§1

Per Stribeck valdes till stämmans ordförande.

§2

Anna Lindberg och Sten Hofstedt valdes till justeringspersoner
tillika rösträknare.

§3

Kerstin Wahlberg valdes till stämmans sekreterare.

§4

Genomgång och anteckning av röstande i fiskestamma@vfof.org,
brevpost och närvarande på ministämman för beslut om röstlängd.
25 röster noterades, varav 22 giltiga, två ogiltiga pga makes
ombudsröstning samt en ogiltig pga dubbel röstning.

§5

Fastställande av dagordning.

§6

Kallelse till stämman har skett i stadgarnas anda, skickades ut 4
veckor före stämman. Har även funnits tillgänglig på vår hemsida.

§7,8

Styrelsens årsredovisningar samt revisorernas berättelse för 2019 har
funnits tillgängliga på vår hemsida sedan 1 mars. Revisorernas
berättelse för 2020 har funnits tillgänglig sedan 8 mars.

§9

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019 och för år 2020.

§10

Beslutades att ersättning till kommande styrelse och revisorer kan
utgå i form av en bättre arbetsmiddag på Såstaholm, kostnad max
15000 kr.

§11

Stämman valde:
a) Styrelsens ordförande för ett år Thomas Fischer, nyval.
b) Styrelseledamöter för två år Olle Wahlberg omval och Kerstin
Wahlberg omval.
c) Styrelseledamöter för ett år Marianne Leckström omval, Pia
Kastebring nyval.

d) Två suppleanter för två år, Per Nilsson omval, Jan Barrish nyval.
e) Två suppleanter för ett år, Raimo Tuukkanen omval, Gert
Hägerström nyval.
§ 12

Stämman valde:
a) Två revisorer för ett år Sten Hofstedt omval, Åke Scheurlein
nyval.
b) Två suppleanter för ett år Anna Lindberg nyval, Margareta Nordin
nyval.

§ 13

Val av valberedning för ett år, Thomas Isaksson nyval, Sten Hofstedt
omval.

§ 14

Utseende av Kerstin Wahlberg till styrelsens arkivarie.

§ 15

Styrelsens reviderade stadgar godkändes en första gång; beslut på
nästkommande stämma.

§16

Styrelsens förslag till fiskevårdsplan och villkor för upplåtelse under
kommande verksamhetsår godkändes.

§17

Styrelsens förslag till budget för 2021 och medlemsavgift 150 kr för
år 2022 godkändes.

§18

Inga övriga frågor förelåg.

§ 19

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på vår hemsida www.vfof.org
senast den 6 april.
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