KALLELSE TILL ORDINARIE FISKESTÄMMA ÅR 2022
Tid:

Torsdagen den 31 mars, kl 19.00

Lokal:

Folkets Hus

Adress:

Hövdingavägen 1, Vallentuna

DAGORDNING
§1,2,3
Val av ordförande för stämman, två justeringspersoner tillika
rösträknare samt sekreterare för stämman
§4
Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om
röstlängd
§5
Fastställande av dagordning
§6
Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
§7
Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§9
Ersättning till styrelsen och revisorerna
§10
Val av
a) styrelseordförande för ett år, i tur att avgå:
Thomas Fischer
b) två styrelseledamöter för två år, i tur att avgå: Marianne Leckström
Pia Kastebring
c) två styrelsesuppleanter för två år, i tur att avgå: Raimo Tuukkanen,
Gert Hägerström
§11
Val av
a) revisor för ett år, i tur att avgå:
Åke Scheurlein
Sten Hofstedt
b) revisorssuppleant för ett år, i tur att avgå:
Anna Lindberg
Margareta Nordin
§12
Val av valberedning för ett år, i tur att avgå:
Thomas Isaksson
Sten Hofstedt
§13
Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
§14
Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskevårdsplan) under
kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
§15
Styrelsens förslag till budget. Uttaxering 2023 föreslås oförändrad;
150kr.
§16
Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Endast sådana ärenden som angetts i kallelsen får avgöras vid stämman.
Beslut om röstlängd anstår tills ärende uppkommer som fordrar särskild
röstlängd.

Propositioner från styrelsen
Styrelsen har inga propositioner

Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit

Fiskevårdsplan 2022-2023
Förslag från styrelsen till fiskestämman med syftet att skydda sjöns bestånd av grövre
rovfisk under lektiden:
Totalt fiskeförbud 1/4 2023 - 31/5 2023.
Övrig tid gäller ordinarie fiskeregler.
Inga dygnskort säljs under fredningstiden.
För fiske 1/1 – 31/3 gäller dygnskort och vinterfiskekort.
För fiske 1/6 – 31/12 gäller dygnskort och säsongkort.
Förslag från styrelsen till fiskestämman att tillämpa oförändrade fiskekortspriser:

Förslag:

Styrelsen

Säsongkort 1/6 – 31/12

350 kr

Oförändrat

Vinterfiskekort 1/1- 31/3

350 kr

Oförändrat

Dygnskort 1/6 – 31/3

75 kr

Oförändrat

Styrelsens fiskevårdsplan godkänns

