
Protokoll fört vid ordinarie Årsmöte för  
FK Skinnkroken  
2018-03-15 
Klubblokalen kl 18.30 
Närvarande:17 medlemmar 
 
§ 1. Ordförande Lars Åke Lindstrand öppnade årsmötet 
 

§ 2. Mötet fanns vara behörigt utlyst och dagordningen godkändes. 
 

§ 3.  Valdes mötesfunktionärer 
 Till att leda mötet valdes 
 Ordförande:    Lars Åke Lindstrand 
 Sekreterare:    Erik Andersson 
 Justerare och tillika rösträknare: Arne Jonsson och Hans Erik Johansson 
 

§ 4. Redovisades 
- Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för 2017 års verksamhet 
- Resultat och balansrapport för 2017 

Samtliga godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.  
 

§ 6. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. 
 

§ 7 Val av styrelsefunktionärer 
  

Omvaldes Lars Åke Lindstrand till ordförande för 1 år  
   
    Val av övriga styrelsefunktionärer 
  

Till styrelsen valdes      för en period av 
 
Göran Halvarsson  2 år omval  
Rolf Joelsson   2 år  omval 

 
Kvarstående 

Karin Andersson    1 år  
Johannes Jonsson  1 år  
 
 

Till styrelsesuppleanter valdes 
 
Kerstin Danielsson  2 år omval  

Kvarstående 
Jessica Wilhelmsson  1 år  
   

   
§ 8 Val av revisorer/revisorssuppleanter och valberedning 

Revisorer 
 Susanne Ivansson   1 år omval 
 Revisorssuppleant 
 Arne Jonsson    1 år omval 
 
 
   Valberedning 
 Erik Andersson (sammank)   1 år  omval 
 Henrik Persson   1 år omval 
   



  
 
 
 
 
 

§ 9 Val av sektioner och kommittéer för 1 år 
 
Metesektion 
Henrik Persson(sammank). Jessica Wilhelmsson, Karin Andersson, Camilla I-Einarsson 
 
Trollingsektion 
Karl-Einar Brodén(sammank) Göran Halvarsson, Lars Åke Lindstrand, Tony Johansson, 
Fredrik Karlsson 
 
Pimpelsektion 
Göran Halvarsson (sammank), Henrik Persson, Torbjörn Toresson, Kerstin Danielsson, Kurt 
Matsson, Arne Jonsson, Jonny Thors . 
 
Festkommitté 

 Huvudstyrelsen  
 
  
§ 10 Fastställande av reseersättningar och arvoden  

 
Fastställde mötet följande 
Reseersättning vid användande av egen bil är 18.50 kr. 
 
Arvoden huvudstyrelsen 
Ordförande och sekreterare   1000 kr/år vardera. 
Kassör                           2500 kr/år  

 
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för 2019. 
  

Fastställdes följande medlemsavgifter  
 Junior 0   kr (0-19 år) 
 Senior 200  kr 
  
§ 12 Verksamhetsplaner med budget 
 
 Metesektionen :  godkänd och fastställd 

Pimpelsektionen godkänd och fastställd  
Trollingsektionen: godkänd och fastställd 

 
  
   
§ 13 Styrelsens rapporter och förslag 
  
 Fanns inga att behandla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 14.  Motioner och ärenden  
  

1 b. Isfiskedag för ungdomar 
Motionären vill att föreningen anordnar en isfiskedag för att locka nya juniorer, och att 
 medel ur Minnesfonden får användas för inköp av material och fika till isfiskedagen. 
Mötet biföll motionen till alla dess delar. 
 
2. Släpp tillbaka Lakar över 2 kg 
Beståndet av lake i våra vatten minskar oroväckande snabbt, därför vill motionären att något 
görs för att försöka förhindra detta. 
Motionen bifölls av mötet och besluten blev att.. 

- Medlemmar i föreningen rekommenderas att släppa tillbaka Lakar över 2 kg 
- KM tävlingarna i Lakefiske på vintern, ställs in tills vidare. 

 
 3. Lägg inga mete KM, under dansbandsveckan ( v 29) 

a) Motionären vill att vecka 29, söndag-söndag undviks vid inplanerande av metetävlingar. 
Detta för att många som skulle kunna delta, har andra uppdrag denna vecka. 
b) Motionären vill vidare att mete- och trollingsektionerna, samordnar sina tävlingar under 
sommaren för att undvika krock. 
Motionen bifölls av mötet till alla dess delar. 
 
4. Motion angående catch and release på gädda inom klubben 
Motionären vill med förslagen i motionen peka på fiskeklubbens ansvar utåt mot 
allmänheten, vad gäller ett hållbart fiske efter gädda. Förslagen är.. 
1: Inför en rekommendation att vi klubbmedlemmar alltid, vid fritidsfiske, släpper tillbaka 
alla gäddor över 85 cm längd. 
2: Under tävlingsverksamhet i våra hemmavatten införs en regel, om att alltid släppa tillbaka 
gäddor över 85 cm längd. 
Motionen bifölls av mötet till alla dess delar. 

   
 
§ 15 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor, som skulle leda till något beslut, framställdes under mötet 
   

 
§ 16 Fika och utdelande av utmärkelser och priser för arttävlingen 
 
 Till årets Skinnkrokare har utsetts 
 Göran ”Gubbis” Halvarsson . 
 Motivering: Gubbis visar ett stort engagemang i jobbet att utveckla klubbens verksamhet. Ser 

allt som möjligt att genomföra i alla situationer.  
 
 Årets bragd 

Johannes Jonsson. 
Motivering: Johannes segrade i Norra Dalamästerskapet och klubbens KM.  
Han vann sista deltävlingen i Lake Trolling Tour, och fick en fin 4:e plats sammanlagt. 
Under sommaren fångade han 13 gäddor över 100 cm. 
 
Arttävlingen 2017 
1:a Göran Halvarsson  266,9 p 
2:a Henrik Persson  213,4 p 
3:a Ove Persson 146,0 p 
 
Tack till 

 Gun och Rolf Joelsson för sitt arbete med Bingolottoförsäljningen 
Jessica Wilhelmsson, för hennes jobb med Hem- och Facebooksida 
 

 



 
 
 
 
 
§ 17 Mötet avslutades kl. 21.00 
 
 
 Mötessekreterare  Mötesordförande 
 
 ……………………………  ………………………………. 
 Erik Andersson  Lars Åke Lindstrand 
 
 
 Justeras 
 
 …………………………….     ………………………………. 
 Arne Jonsson  Hans Erik Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor: 
- FK Skinnkrokens verksamhetsberättelse för 2017 
- Mete-, pimpel- och trollingsektionernas verksamhetsberättelse för 2017 och 

budget för 2018. 
- Skinnkrokens resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2017 
- Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 
- 4 motioner  


