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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 

 

 
Årsmöte Siljansringens trollingklubb 2019-02-17,   

Green hotell, Tällberg 

 
 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Olle Vixner Hübinette hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat  

Närvarolista, se bilaga 1. 

 

§ 2 Val av mötesordförande  
Årsmötet beslutade att  

Välja Olle Vixner Hübinette till mötesordförande  

 

§ 3 Val av mötessekreterare  
Årsmötet beslutade att  

Välja Kenneth Nyström till mötessekreterare  

 

§ 4 Val av person att justera protokollet  
Årsmötet beslutade att  

Välja Anna Wiklund och Håkan Gustavar att justera protokollet  

 

§ 5 Godkännande av dagordningen  
Årsmötet beslutade att  

Fastställa dagordningen, se årsmöteshandlingar bilaga 2 

 

§ 6 Fastställande av röstlängd  
Årsmötet beslutade att  

Fastställa röstlängden till 11 röstberättigade ombud, se bilaga 1 

 

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande  
Årsmötet beslutade att  

Kallelsen har gått ut i behörig ordning. 

 

§ 8 Övriga frågor till dagordningen 

-Hemsida till föreningen 

-Fisketräff ”Rättviksträffen” förlag att lägga den i Tällberg 

-Fiskevårdåtgärder i klubbens regi 

-Märkningsprojektet med SLU för Orsasjön  

-Omförhandling/förhandling av klubbrabatter 

 

§ 9 Styrelsens förvaltningsberättelse  
Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen, årsredovisning och resultaträkning 

se bilaga 2, sid 2-6 

Årsmötet beslutade att  

Anna Wiklund kontaktar kassören i Orsa fiskevårdsområde och reder ut saknad betalning för gjorda 

fiskevårdåtgärder. 

Olle Vixner Hübinette stämmer av vad som finns skrivet i Orsa fiskevårdsområdes protokoll i ärendet 

ovan.  

Att därefter lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 
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§ 10 Revisorernas berättelse 
Torbjörn Åkesson och Roine Lewenhagen redogjorde för revisorernas arbete och förklarar att 

föreningens bokföring är i god ordning och upprättad enligt god redovisningssed, revisorerna beviljar 

styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

Revisionsberättelse, se bilaga 3 

 

§ 11 Fastställande av resultat och balansräkning 
Årsmötet beslutade att  

Fastställa resultat och balansräkningen. 

 

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning  
Årsmötet beslutade att  

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

§ 13 Beslut om vinst eller förlust enligt balansräkning 

Styrelsen föreslår årsmötet att 2018 års resultat 42 418,30 kr förs till eget kapital i balansräkningen. 

Årsmötet beslutade 

Enligt styrelsens förslag. 

 

§ 14 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter 

Årsmötet beslutade att  

Milersättning för resor i föreningens regi ska utgå med 18,50kr/mil för egen bil. 

 

§ 15 Fastställande av årlig medlemsavgift 

Årsmötet beslutade att  

Medlemsavgiften för 2019 ska vara oförändrad dvs. 250: - för medlem och 100: - för stödmedlem 

Kassören ska begära in medlemsavgifterna genom utskick per e-mail. 

 

§ 16 Firmatecknare 

Årsmötet beslutade att  

Jonny Karlberg och Anna Wiklund äger rätt att teckna föreningen, gemensamt två i förening. 

  

I bankärenden & postärenden, så äger Jonny Karlberg 761019-7134 och Anna Wiklund 680924-0028  

rätten att teckna föreningens firma var för sig. 

 

Utse Jonny Karlberg och Anna Wiklund rätten att var för sig teckna föreningen i kommunärenden, 

offentliga enkäter och myndighetsärenden. 

  

Beslöts utse Anna Wiklund till deklarationsombud hos Skatteverket. 

 

§ 17 Val av styrelseledamöter 

På förslag från valberedningen beslutade årsmötet att utse  

Jonny Karlberg till ordförande, vald på 1 år för 2019, Olle Vixner Hübinette avgår 

Kenneth Nyström till sekreterare, omvald på 1 år 2019 

Anna Wiklund till kassör, omval på 2 år 2019 

Stefan Gren till ledamot, fyllnadsval på 1 år, Mikael Stormats avgår 

Olle Vixner Hübinette till ledamot på 2 år 
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§ 18 Val av ersättare  
Årsmötet beslutade att utse  

Håkan Gustavar till ersättare, omvald på 2 år 2018 

Christer Stolt till ersättare, omvald på 2 år 2019 

Jörgen Storm till ersättare, omvald på 2 år 2018 

Jörgen Carlsson till ersättare, omvald på 2 år 2019 

 

§ 19 Val av revisor  
Årsmötet beslutade att utse 

Torbjörn Åkesson till revisor omvald på 2 år 2019 

Mats Wetterberg till revisor omval på 2år 2018 

Roine Levenhagen till ersättare omval på 2 år 2018 

 

 

§ 20 Val av valberedning  
Förslaget till valberedning presenterades  

Årsmötet beslutade att  

Välja Sussi Stolt att vara sammankallande i valberedningen  

välja Per-Åke Ståbis att ingå i valberedningen  

 

§ 21 Val av kommittéer  
Årsmötet beslutade att  

Starta en tävlingskommitté där Stefan Gren är ansvarig 

 

 

§ 22 Övriga frågor, rapporter och förslag 
Årsmötet beslutade att  

-Ta fram en hemsida till föreningen:  

Olle Vixner Hübinette fick i uppdrag att lägga upp grunden till föreningens hemsida till en kostnad av 

4 000:-, hemsidan ska sedan administreras av Olle V och AnnaW tillsammans. 

 

-Förslag betr. Fisketräff ”Rättviksträffen” : 

Förslag att flytta träffen till Tällberg med möjlighet att i egen regi bo och äta på Green hotell. 

 

-Fiskevårdåtgärder i klubbens regi: 

Limån kom upp till förslag för åtgärder under 2019 

 

-Märkningsprojektet med SLU för Orsasjön  

Att vi ska delta. 

 

-Omförhandling/förhandling av klubbrabatter: 

Jonny Karlberg kontaktar OFC och förhandlar fram en rabatt till klubbens medlemmar 

Roine Lewenhagen kontaktar Vestlis fiske och förhandlar fram en rabatt till klubbens medlemmar 

Kenneth Nyström kontaktar Mieko fishing och förhandlar fram en rabatt till klubbens medlemmar 

 

-Delatagande  i resp. FVOF årsmöten: 

Håkan Gustavar trycker åter igen på vikten av att vi medlemar deltar på årsmötena i den FVOF som vi 

bor närmast.  

 

 

 

 



- 4 - 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 

 
Tävlingskalender: 

Stefan Gren planerar och samordnar nedanstående träffar i föreningen regi 

och samordnar med övriga träffar i Siljan/Orsasjön 

-Fisketräff planeras i  Nusnäs  

-Fisketräff planeras i Rättvik/Tällberg  

-Fisketräff planeras i Siljansnäs under Augusti (gäddträff) 

-Fisketräff Lake touren 

 

 

 

§ 22 Mötets avslutande  
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat  

 

 

 

 

 

Mötets ordförande                                                            Sekreterare 

 

                               

Olle Vixner Hübinette                                                      Kenneth Nyström 

                            

 

 
 

Justeras                                                                          Justeras 

 

 

 

                                                                            

Håkan Gustavar                                                             Anna Wiklund 

                            

 

 

 

  

 


