NORRA KUST-ÖSTERBOTTENS FISKERIOMRÅDE
Årsmötesprotokoll 1/2022
Tid: Tisdagen 20.4.2022 kl. 19:00.
Plats: Essegården, Nådjärvvägen 4, 68820 Esse
Närvarande: 14 personer enligt skild närvarolista (bilaga 1)

§ 1 Öppnande av stämman
Stämman öppnades av ordförande Per-Håkan Nylund kl. 19:10.
§ 2 Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för
stämman
Till ordförande valdes Per-Håkan Nylund, till sekreterare utsågs Marina
Nyqvist och till protokolljusterare och att samtidigt fungera som rösträknare
valdes Kenneth Bäckström och Sten Pettersson.
§ 3 Konstaterande av de närvarande röstberättigade medlemmarna
Närvarande på stämman var följande 9 röstberättigade personer som
representerade 10 medlemsorganisationer.
Harry Björnvik
Kenneth Bäckström
Jens-Ole Hedman
Kenneth Nygård
Nils-Håkan Nygård
Sten Pettersson
Andreas Segervall
Lars Sundström
Janne Öhman

Eugmo bys samfällda vattenområden
Gamla Karleby fiskargille
Över- och Nederlappfors fiskelag
Vestersundsby delägarlag
Vestersundsby fiskargille
Över- och Ytteresse delägarlag
Socklot samfällighet
Öja delägarlag
Nykarleby delägarlag, Vexala fiskelag

§ 4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
Enligt stadgarna skall kallelsen sändas minst 14 dygn före stämman till varje
känd medlem. Kallelsen sändes per e-post och post till fiskeriområdets
medlemmar 4.4.2022.
Beslut: Stämman konstaterades lagenligt sammankallad och beslutför.
§ 5 Godkännande av föredragningslistan för stämman
Beslut: Föredragningslistan godkändes.
§ 6 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 (bilaga 2)
Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse presenterades.
Beslut: Godkändes enligt förslag.
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§ 7. Bokslutet för 2021, revisorns utlåtande, beslut om fastställande av bokslutet
Bokslutet och revisionsberättelsen presenterades för stämman. Bokslutet
visar ett överskott på 1 245,85 euro.
Beslut: Bokslutet fastställdes.
§ 8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och ansvariga funktionärer
Beslut: Ansvarsfrihet beviljades.
§ 9 Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar, styrelsens ordförande,
revisorer samt övriga funktionärer
Styrelsens förslag för arvodena för 2022: ordförande 250 euro i årsarvode,
styrelsearvode 50 euro per möte per styrelsemedlem. Reseersättning enligt
statens fastställda taxa för år 2022. Revisor ersätts enligt räkning och
verksamhetsledaren enligt avtal.
Beslut: Godkändes enligt förslag.
§ 10. Val av medlemmar till styrelsen
Av styrelsemedlemmarna väljs varje år en tredjedel. I tur att avgå är: NilsHåkan Nygård, Jonas Sandbacka, Andreas Segervall, Roland Semskar.
Förslag på återval av samtliga understöddes. Inga andra förslag på
styrelsemedlemmar framfördes.
Beslut: Samtliga av de som var i tur att avgå återvaldes för en tre års
mandatperiod (2022-2024).
§ 11. Val av styrelseordförande och viceordförande bland styrelsens medlemmar
Beslut: Till styrelsens ordförande valdes Per-Håkan Nylund och till
styrelsens viceordförande Janne Öhman.
§ 12 Val av revisor för 2022
Beslut: Till ordinarie revisor valdes Mårten Vikberg GR vid Vikbergs Revision
Oy Ab.
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 (bilaga 3)
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2022 som sänts ut
med kallelsen presenterades. Förslag framfördes på att införa en uppgift i
verksamhetsplanen om att begära information om ryssjeplatsernas positioner
av delägarna och märka ut dem på digitala kartor för hela fiskeriområdets
havsområde. Förslaget understöddes.
Beslut: Godkändes enligt förslag med tillägg om utredning och utmärkning av
ryssjeplatser.
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§ 14 Fastställande av fördelningen av ägarersättningen till vattenägarna (bilaga 4)
Styrelsens förslag till fördelningstabell har sänts ut till samtliga med kallelsen.
Beslut: Godkändes enligt förslag

§ 15 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§ 17 Stämman avslutas
Stämman avslutades kl. 19.50 av ordförande.

___________________________
Per-Håkan Nylund
Ordförande

_____________________________
Marina Nyqvist
Sekreterare

___________________________
Kenneth Bäckström
Protokolljusterare

_____________________________
Sten Pettersson
Protokolljusterare
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