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      ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
Extra Årsmöte Siljansringens sportfiskeklubb 2022-10-17,    
Kung Gustafs väg 5 Orsa 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Olle Vixner Hübinette hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat   
 
§ 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 Jan Fredriksson och Kalle Mattsson att justera protokollet  
 
§ 5 Godkännande av dagordningen  
Årsmötet beslutade att  
Fastställa dagordningen i sin helhet, se årsmöteshandlingar bilaga 1. 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd (bilaga)  
5 stycken medlemmar var närvarande vid årsmötet och 0 stycken via fullmakt.  
Bifogad närvarolista godkändes som röstlängd, bilaga 2 
 
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande  
Årsmötet beslutade att  
Kallelsen har gått ut i behörig ordning. 
 
§ 8 Övriga frågor till dagordningen 
Fullmedlemskap kontra stödmedlem 
 
§ 9 Styrelsens förvaltningsberättelse  
Styrelsen presenterade, årsredovisning och resultaträkning, den är oförändrad sedan årsmötet i maj i år 
då ingen verksamhet för 2022 har bedrivits 
se bilaga 3 & 4 
Årsmötet beslutade att  
Driva föreningen vidare 
 
§ 10 Revisorernas berättelse 
Styrelsen redogjorde för revisorernas arbete och förklarar att föreningens bokföring är i god ordning 
och upprättad enligt god redovisningssed, revisorerna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 / 2022 . oförändrad sen årsmötet i maj då ingen verksamhet för 2022 har 
bedrivits 
Se Revisionsberättelse, från i maj 2022 
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§ 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 2022. 
 
§ 13 Beslut om vinst eller förlust enligt balansräkning 
Styrelsen föreslår för årsmötet att 2022 års resultat förs till eget kapital i balansräkningen. 
Årsmötet beslutade 
Enligt styrelsens förslag. 
 
§ 14 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade att  
Ersättning ska utgå för kassör med 1500:-/år, för sekreterare med 500:-/år och för ordförande med 
500:-/år. 
 
§ 15 Fastställande av årlig medlemsavgift 
Årsmötet beslutade att  
Medlemsavgiften för 2022/2023 ska vara 250: - för medlem och begreppet stödmedlem tas bort 
Vill man stödja föreningen kan man ändå swisha in valfritt belopp 
 
§ 16 Firmatecknare 
Årsmötet beslutade att  
Olle Vixner Hübinette och Jan Fredriksson äger rätt att teckna föreningen, gemensamt två i förening. 
  
I bankärenden & postärenden, så äger Olle Vixner Hübinette 821012-7158 och Jan Fredriksson 
630526-6253  rätten att teckna föreningens firma var för sig. 
 
Utse Olle Vixner Hübinette och Jan Fredriksson rätten att var för sig teckna föreningen i 
kommunärenden, offentliga enkäter och myndighetsärenden. 
  
Beslöts utse Jan Fredriksson till deklarationsombud hos Skatteverket. 
 
§ 17 Val av styrelseledamöter 
På förslag från valberedningen beslutade årsmötet att utse  
Olle Vixner Hübinette till ordförande, vald på 1 år 2023 
Kenneth Nyström till sekreterare, omval på 2 år 2022 
Jan Fredriksson till kassör, vald på 2 år 2023 
Stefan Gren till ledamot, omval på 2 år 2022 
Kalle Mattsson till ledamot på 2 år 2023 
 
§ 18 Val av ersättare  
Årsmötet beslutade att utse  
Vakant ersättare 
Christer Stolt till ersättare, omval på 2 år 2023 
Jörgen Storm till ersättare, omvald på 2 år 2022 
Jörgen Carlsson till ersättare, omval på 2 år 2023 
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§ 19 Val av revisor  
Årsmötet beslutade att utse 
Torbjörn Åkesson till revisor omval på 2 år 2022 
Roine Levenhagen till revisor omval på 2 år 2022 
Hanna Zetterman till ersättare omval på 2år 2022 
 
§ 20 Val av valberedning  
Förslaget till valberedning presenterades  
Årsmötet beslutade att  
Välja Andreas Zetterman  
 
§ 21 Val av kommittéer  
Årsmötet beslutade att  
Stefan Gren och Kalle Mattsson är sammankallande för tävlingskommitté Gädda /Öring 
 
§ 22 Övriga frågor, rapporter och förslag 
Årsmötet beslutade att  
Behålla medlemskapet i sportfiskarna 
 
Stefan informerade om en kommande DM Kupp Gädda den 29 och 30 oktober i Tisjön och Orsasjön 
 
§ 23 Mötets avslutande  
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat  
 
 
 
 
Mötets ordförande                                                            Sekreterare 
 
 
                            
Olle Vixner Hübinette                                                    Kenneth Nyström                                                      
                            
 
 
 
Justeras                                                                          Justeras 
 
 
 
                                                                            
Kalle Mattsson                                                    Jan Fredriksson 
                            
 
 


