Kvarkens Fiskeriområde
Ordinarie stämmoprotokoll 1/2022
Tid: onsdag 13.4.2022 kl. 18.30
Plats: Hotell Vallonia, Smedsby Korsholm
§ 1. Öppnande av stämman
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Håkans kl.18.44
§ 2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman.
Till ordförande valdes Johan Håkans, till sekreterare Carina Rönn och till protokolljusterare och
rösträknare valdes Ole Rönn och Heidi Kullas-Pada.
§ 3. Konstaterande av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Närvarande på stämman är 15 personer som representerar 15 röstberättigade medlemmar med
sammanlagt 31 antal röster, samt 3 personer utan rösträtt. Röstlängden finns i KALPA.
§ 4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet.
Om fiskeriområdets stämma meddelas skriftligen per post eller e-post som sänds senast 14 dagar
före stämman. Kallelsen sänds till varje röstberättigad medlem i fiskeriområdet, vars adress är
känd. Kallelsen ska inom samma tid delges fiskerimyndigheten.
Kallelse är sänd tisdagen den 29.3. Kallelsen har även funnits på fiskeriområdets hemsida. Till de
som inte meddelat e-postadress har kallelsen sänts med vanligt brev.
Beslut: Stämman konstaterades lagligt sammankallad och beslutförd
§ 5. Godkännande av föredragningslistan för stämman.
Beslut: Föredragningslistan för stämman godkändes i föreliggande form.
§ 6. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 2021
Styrelsens förslag: Godkänns enligt förslag, bilaga 1
Beslut: Godkändes enligt förslag.
§ 7. Bokslutet för 2021, revisorns utlåtande samt fattas beslut om fastställande av bokslutet
Bokslutet föredrogs på mötet och revisorns utlåtande lästes upp.
Beslut: Bokslutet fastställdes
§ 8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och ansvariga funktionärer
Beslut: De ansvariga beviljades ansvarsfrihet
§ 9. Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar, styrelsens ordförande, revisor samt övriga
funktionärer.
Styrelsens mötesarvode är 50 €/möte, ordförande årsarvode 300 €, km-ersättning enligt statens
beslut. Revision enligt faktura.
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Styrelsens förslag: inga föreslagna ändringar
Beslut: Beslöts enligt förslag
§ 10. Val av fyra medlemmar till styrelsen
I tur att avgå: Ari Isosalo, Johan Håkans, Mats Lövdahl, Anders Berg.
Mats Lövdahl har undanbett sig återval, i hans ställe föreslås Jimmy Wikström
Beslut: Återval av Ari Isosalo, Johan Håkans, Anders Berg. Istället för Mats Lövdahl invaldes
Jimmy Wikström för följande treårsperiod.
§ 11. Val av styrelseordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar
Beslut: Till styrelseordförande valdes Johan Håkans och till viceordförande Leif Svens.
§ 12. Val av revisor
Styrelsens förslag: ordinarie revisor GRM Johan-Erik Fant och till ställföreträdande revisor
föreslås GRM Hans Jåfs
Beslut: Beslöts enligt förslag.
§ 13. Fastställande av verksamhetsplan och budgetplan för år 2022
Styrelsens förslag: Godkänns enligt styrelsens förslag, bilaga 2
Beslut: Beslöts enligt förslag
§ 14. Fastställande av fördelningen av ägarersättningen till vattenägarna.
Styrelsens förslag: Fördelas enligt samma principer som tidigare enligt fisketryckskarta och
belastningskoefficienttabell som fås ur programmet KALPA. Principerna för fastställande
av fisketrycket finns i fiskeriområdets Nyttjande- och vårdplan.
Beslut: Beslöts enligt förslag
§ 15. Övriga ärenden
Restaureringsprojekt, förslag på restaureringsobjekt kan ges till styrelsen eller
verksamhetsledaren.
§ 16. Stämman avslutas
Stämman avslutas kl. 20.10 av ordförande
Ordförande

Sekreterare

Johan Håkans

Carina Rönn

Protokolljusterare
Ole Rönn

Heidi Kullas-Pada
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