Protokoll 3/4 - 19
OK klubbstuga, Delsbo

§1 Mötet öppnas
Ordförande Jessica Dolk öppnar mötet.
§2 Formalia (närvaro, lista övriga frågor, etc.)
Jessica Dolk, Magnus Källman, Gunnar Ericsson, Janet Ekelöf, Jörgen Johansson, Jan
Ljunggren, Bengt-Erik Fränden, Tomas Berglund, Anders Jonsson och Peter Södergård.
§3 Val av Protokollförare och två justerare
Beslut : Sekreterare väljs Magnus Källman Justerare väljs Jessica Dolk och Anders Jonsson.
§4 Föregående protokoll
- Reflektioner kring årsstämman
Det har kommit in en överklagan på röstningen gällande motion 1. Magnus Källman sköter
ärendet. Vid frågan ansvarsfrihet för styrelsen önskade stämman att den tog sist efter
revisions/ekonomi berättelserna vilket är noterat.
§5 Rapporter
Inga inkomna.
7 maj är det slutförhandling kraftverket i Strömbacka.
§6 Ersättning styrelse samt volontärer
- Milersättning, styrelseuppdrag
- Fiskekort
Beslut: Fiskekort till styrelsen utdelade.
- Volontärkort som skall skrivas ut. Begränsning?
Beslut: Tas från fall till fall i styrelsen.
§7 Hemsida/Broschyr
- Fel i broschyren
Beslut: Janet Ekelöf stämmer av med Delsbo Vapen och kontaktar Anders Olofsson när allt är
OK och trycker nya broschyrer.
- Uppdatering av nya regler, hemsidan
Beslut: Jessica lägger in dom nya ändringarna på hemsidan.
§8 Skyltar
Beslut: Skyltar till Abborrsjön och Sarvtjärn finns hemma hos Magnus Källman.
- Beställa stolpar

Beslut: Anders Jonsson frågar/beställer genom Rundvirke Skog.
§9 Lägesrapport kläckeriet
Jessica informerar: Kläckeriet ligger för beslut ca 2 mån bort (sportfiskarna) trolig uppstart
efter det. Kar och rännor får vi troligtvis tag på av Gammel Kroppa kläckeri Jessica sköter
kontakten
- nytt studiebesök
Jan och Jessica kallar till möte.
§10 Fisketillsyn
§11 Fiskeskolan
Beslut: Tomas Berglund samordnare tillsammans med Delsbo Vapen. Start veckan efter
midsommar.
§12 Ifiske
- Uppdatering av kortpriser : Beslut : Togs på punkt 7
- Uppdatering av karta : Beslut : Togs på punkt 7.
§13 Övriga frågor
- Förbestämda datum för styrelsemöten? : Beslut : Jobbar som tidigare.
-Gös projekt : Magnus jobbar vidare i ärendet.
§14 Mötet avslutas : Jessica Dolk avslutar mötet.
Ordförande Jessica Dolk ……………………………………………………………………..
Justerare Anders Jonsson …………………………………………………………………….
Sekreterare Magnus Källman …………………………………………………………………

