
Skillingmarks FVOF 
 
Protokoll fört vid årsmöte den 23 maj 2015. 
 
§ 1 Till mötets ordförande valdes Jan Hultman 
 
§ 2 Till  justeringsmän valdes Björn och Anders Olsson  
 
§ 3 Till mötessekreterare valdes Jan Hultman 
 
§ 4 Antecknande av mötesdeltagare:  

Deltog på mötet gjorde: Björn Olsson, Andreas Olsson, Anders Olsson, 
Jan Hultman, Conny Nilsson, Kurt Emtman, Carl Hultman, 
Lennart Mellberg, Jesper Mellberg, Trude Magnusson (10 pers) 

 
§ 5 Genomgång av röstlängd: 

Beslutades att frågan om röstlängd hänskjuts till ev. frågor som kräver 
röstlängds räkning. 

 
§ 6 Frågan om Mötets behörighet och kallelse: 
 Mötet ansåg mötets kallelse och mötets behörighet riktig.  
 
§ 7 Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse: 

Ordf. Jan Hultman och räkenskapsföraren Trude Magnusson föredrog 
årets resultat- och balansräkning, som visar på ett negativt resultat om --
-14.693 kr för 2014. Föreningens behållning är därmed 59.106 kr, 
varav 1.290 kr i kassa. Tyvärr har Jan Hultman och Conny Nilsson inte 
redovisat handkassan från årets tävlingar, Långtjärnet och 
gäddtävlingen. Ur denna kassa har dock betalats premier till gäddligan, 
3.500kr, vilket är ung. lika mycket som tävlingskassan sammanlagt. Jan 
och Conny går igenom underlagen på detta och redovisar till Trude. 
Detta kommer då i sig inte påverka resultatet, vilket alltså är en 
betydande förlust. Förklaringen är att våra tävlingar gick dåligt p.g.a. få 
deltagare, samtidigt som extraordinära utgifter om 5000,- för inhyrning av 
Jens Karlsson samt 5000,- till Mats Olssons ”Kutjärnsprojekt” Då vi 
fortfarande har en god likviditet föranleder de senaste årens resultat 
ingen åtgärd, men stämman var överens om att vi ska förbättra 
resultaten kommande år. Trude läste upp revisorernas berättelse, 
varmed stämman gav styrelsen full ansvarsfrihet för gångna året. 
 

§ 8 Beslut angående ersättningar till styrelseledamöter och revisorer:  
 Tidigare har beslutats att reseersättning motsvarande statens norm ska 

betalas till den som använder bilen för speciella möten e.l som 
föreningsrepresentant. Inga arvodeskrav utöver detta har dryftats. 

 
§ 9 Val av funktionärer: 
 Val av ordförande: Jan Hultman valdes till föreningens ordförande. 

Val av styrelseledamöter för 2 år, i tur att avgå är Conny Nilsson och Kurt 
Emtman. (kvarstår ett år: Andreas Olsson och Alexander Persson) 
Andreas Olsson och Alexander omvaldes. 



Val av suppleanter: Omvaldes Anders Nilsson och Carl Hultman  
Val av valberedning: (Anders Olsson och Peder Ekstrand) Omval 
Val av revisorer: (Nils-Ivar Krogh och Tommy Karlsson) Omval 
Val av revisorssuppleant: (Bertil Börjesson) Omval 

 
 
§11 Framställningar från styrelsen: 

-priser för fiskekort: Nuvarande nivå är: 40kr/dag, 150kr/v, 200kr/3v, 
250/år. Ortskort 100kr/år, fiskerättsbevis 50kr/år. 
Långtjärnskort 100kr/2 regnbåge. Styrelsen föreslog oförändrade priser, 
vilket stämman antog. 
 
-utsättningen i Långtjärn; beslutades att som i fjol göra två utsläpp 
ungefär samma volym som förra året, 300 kg.  
 
-för gäddtävlingen föreslås i år dels att tävlingen senareläggs något, från 
kl 14 – kl 18, med invägning påbörjad senast kl 18.15. Dryftades också 
frågan om att förlägga tävlingen till Tannsjön i år. Stämman beslutade 
om styrelsens föreslagna tider, samt Tannsjön som plats. 
  
-Angående fortsatt arbete i enlighet med fiskevårdsplanen föreslogs att vi 
i år satsar på att inleda arbetet med förbättringar i Sticktjärnsbäcken. 
Lennart Mellberg påpekade att detta inte får inledas utan tillstånd av 
markägare, vilket naturligtvis kommer beaktas enligt ordf. Beslutade i 
samband med detta att kalla till arbetskväll torsdag 11 juni kl 18, samling 
vid bruksgårdsparkeringen. Vi satsar då också på att några medlemmar 
tar sig an Långtjärnet, där framförallt bryggan behöver repareras .Här 
disk. också tillsynen, varvid enda beslutet blev på Trudes förslag att vi 
ska skylta bättre om dels fiskekortskrav, dels att efterlevnad kan komma 
kontrolleras. 
 
-  

§11 Övriga frågor: 
  

- kräftprojektet, Patrik Myrvold: Då Patrik ej deltog kunde ingen   
  genomgång göras. 

 
 -skottpeng på Mink (100kr) Beslutades fortsatt gälla. 
 
 -nätfiskeförbud i Horntjärn, Sticktjärn och Bunästjärn fortsätter gälla. 
 

-projekt Kutjärn (anslag 5000kr 2012) Då Mats ej var närvarande kunde 
ingen genomgång fås, men ryktesvis har Mats införskaffat material. 
 
-inlämnade motioner: Inga motioner förekom. 
 
-Jesper Mellberg föreslog införande av förbud mot att fiska med mjärde i 
Sticktjärn, något som efter diskussion och omröstning avslogs.  

  
 



§12 Mötets avslutande: 
 

Då inget ytterligare fanns att avhandla avslutades mötet, varvid kaffe och 
smörgåsar ur Spinnhjulets meny avnjöts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Jan Hultman, mötessekr, ordf. 
 
 
 
Anders Olsson, justeringsman Björn Olsson, justeringsman 

  
  

 
 
 


