
ARHOLMA 
FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 
764 54 ARHOLMA 

Protokoll från ordinarie årsstämma med Arholma Fiskevårdsområde                 

                                         lördagen den 18 juli 2022  

                               

Mötet öppnades.  

1.   Till ordförande resp. sekreterare för stämman utsågs föreningens ordf. Claes Magnusson och Anders Berlin. 

2.   Till justerare av protokollet utsågs Thomas Lindgren och Folke Anulf. 

3.    Till sekreterare valdes Anders Berlin 

4.    Närvarande: Claes Magnusson 1:27, Anders Berlin, Lasse Berlin 4:10, Folke Anulf 1:121,  

       Eva Lilja Norrman1:70,   Ulla Rasmusson 1:66,  Birgit Lindgren, Thomas Lindgren 2:33. 

5.    Dagordningen fastställdes. 

6.    Kallelsen förklarades i god tid utsänd enligt stadgan. 

7.    Verksamhetsberättelsen för det gångna året redovisades, godkändes och lades till handlingarna. 

8.    Full ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisorernas förslag beslutades av stämman. 

9.    Årsarvoden till styrelsens medlemmar beslutades vara oförändrade, sammanlagt 3100 kr. och tillsyn 900 kr. 

10.  Styrelsens sammansättning intill nästa årsstämma 2023 beslutades: 

       Ledamöter: 

Claes Magnusson, ordf.   omval  till 2023                                                                                            
Anders Berlin, sekr.                        kvarstår till 2023 
Folke Anulf                    omval  till 2024 
Ulla Rasmusson, kassör           kvarstår     till 2023                                                                                           
Eva Lilja Norrman  kvarstår  till 2023 

Suppleanter:  

Torbjörn Jansson  omval  till 2024                                                                                           
Håkan Lindqvist  kvarstår  till 2023                                                                                        
Lasse Berlin  kvarstår  till 2023   

11.  Val av nya revisorer: Torvald Hvistendahl och Anders Snihs.       

12.  Valberedningen utgöres av styrelsen. 

13.  Framställningar från styrelsen och motioner Inga nya motioner lades fram. 



14.  Fråga om fiskets vård och bedrivande under 2022: Beslutades att fisket skall bedrivas enligt de regler och villkor 
som står i informationsbladet som delats ut till fastigheterna på Arholma samt även publicerats på föreningens info-sida 
under arholma.nu.  
Fiskevårdsplanen skall främst fokusera på nyskapande av lekområden för gädda och abborre. Styrelsen uppdrogs att även 
undersöka möjligheter att genom Länsstyrelsen utverka fiskeförbud inom utvalda lekområden även för det fria fisket med 
handredskap.  
 
15.  Fråga om förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd: Föreningens intäkter beräknas bli desamma 
som tidigare år med avgift för fiskerättsbevis om 200 kr för föreningens delägare/medlemmar och med avgift för fiskekort 
om 400 kr. inkl. moms för övriga, icke medlemsägda, fastigheter på Arholma.  
Ökade kostnader för kommande arbete med anläggandet av gäddfabrik beräknas till största delen täckas av bidrag från 
WWF, m. fl. Det budgeterade totala resultatet för föreningen 2022 beräknas bli c:a +5.000 kr. 
 
16.  Övriga ärenden: Beslut fattade på förra och denna stämma om fastställande av stadgan.  

17. Fråga om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt På hemsidan senast två veckor efter stämman = 2/7. 

Ordförande avslutade mötet.                                                              

 

                                                                                                   Arholma den 22/6 2022 

 

                                                                                  _________________________                                                                    
                     Anders Berlin, sekr.  

 

JUSTERAS:      JUSTERAS:   

 

 

_________________________    _________________________   

Folke Anulf    Thomas Lindgren           


