
Byssträsk- Nylidens Fiskevårdsförening

Årsstämma 2018-07-07

1. Till ordförande att leda dagens möte valdes Kenneth Heldestad.

2. Som justeringsmän utsågs Roland Heldestad och Kjell-Håkan Hanefjord.

3. Till sekreterare att föra dagens protokoll valdes Åke Edlund.

4. Någon röstlängd upprättades inte, då rösträkning ej bedömdes bli aktuell.

5. Med kallelsen följande föreslagen dagordning godkändes.

6. Kallelse till mötet hade skett stadgeenligt.

7. Ordföranden föredrog muntligen årsberättelsen.
Revisionsrapporten, som reviderats av Lars Bäckman och Åke Edlund, lästes upp av
Kjell-Håkan. Ekonomin är i gott skick och i balans.
Eget kapital per 2017-01-01 var 21 150 kr. Årets resultat blev 2349 kr. Det egna
kapitalet per 2017-12-31 blev därmed kr 23499 kr ( se bilaga).

8. Mötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Ingen ersättning utgår till styrelsen.

10. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Lars Bäckman och Kjell-Håkan Hanefjord.
Till ordförande valdes Kenneth Heldestad.

11. Till revisorer valdes Joakim Sundqvist och Åke Edlund.

12. Någon valberedning bedömdes ej behövas.

13 Om och var en uppsättning av ytterligare en bua skall ske, överlämnades till styrelsen
att besluta om. Kjell-Håkan åtog sig att kolla om det gick ansöka om något slags
bygdemedel för investeringen.

14 Regler och avgifter för fisket från 2018-07-01 beslutades ..Se bilaga.
Fiskekort säljes och båt uthyres genom Lars Bäckman och Kenneth Heldestad
Ordningsregler gällande handhavande av båtarna har utarbetats av Kenneth och delas ut
till alla, som hyr föreningens båtar.

15. Lars Bäckman åtog sig att fortsätta att ansvara för att alla föreningens båtar dras upp på
land för vinterförvaring innan sjöarna isbeläggs samt att se till att alla båtar är utrustade
med justa åror och ankare. Han åtog sig även att ev förändra placeringen av
båtlänningarna och tillse att dessa platser är lämpade för uppdragning av båtarna på
land. Mötet mottog tacksamt detta erbjudande.
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16. Stämmoprotokollet finns tillgängligt hos Kjell-Håkan och Kenneth, på hemsidan samt i
jaktstugan ..

17. Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Byssträsk 2018-07-07

Vid tangentbordet:

~~M
Åke Edlund

Justeringsmän:
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Kjell-Håkan Hanefjord \
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Regler för fiske inom Byssträsk-Nyliden fiskevårdsområde
(gäller fr o m 2018- 07 - 01 )

Fiskekort köps! båt hyres hos:
Kenneth Heldestad (0727- 29 9334)
Lars Bäckman (0706-51 93 15

Följande får fiska gratis:
-Fastighetsägare inom byn
-Sommarstugeägare inom byn
-Ovanståendes barn och barnbarn samt deras familjer
-Ovanståendes föräldrar
-Barn under 15 år
-För lån av båt betalar fastighets- och sommarstugeägare samt ovanstående övriga 100 kr per
år.

För övriga gäller röljande:
-Dagskort: 50 kr
-Årskort: 100kr
-Lån av båt: 50 kr per dygn
-Årskort fiske inkllån av båt 200 kr per år

Betalning sker i förskott.
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Byssträsk-Nyliden fiskevårdsförening

Ekonomisk redovisning per 2017-01-01 t.o.m. 2017-12-31

Ing. balans
Bank 21150

Summa tillgångar 21150

Transaktioner under året:
Ver Konto Inkomster Utgifter

1 Grundbidrag O
2 Fiskekort 2900
3 Fisketurism O
4 Båtti Ilb./övrigt 351
5 Inköp vindskydd
6 Intäktsräntor O
7 Arsavg.Byssträsk byamän 200

Total 2900 551
Arets resultat 2349
Eget Kapital 23499

24050 24050

Tillgångar
Bankkonto
S:a skulder & eget kapit

23499
23499

Datum 2018-06-30

Kjell-Håkan Hanefjord
Kassör

Granskat och godkänt:
Qs..
Revisor

Lars Bäckman
Revisor


