
PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I ÖRINGSAKADEMIEN DEN 12 

MARS 2013. 

PLATS                       Blå Hallen i Hamburgsunds skola 

NÄRVARANDE         Ulf Nilsson, Jonas Nilsson, Peter Klarqvist, Dick Högberg 

MEDLEMMAR         Andreas Sundbom, Lars Tyberg, Rasmus Larsson, Jonas 

               Kristensson, Johan Joling, Klas Gustafsson, Anneli Olsson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE         Dino Mehovic 

 

§ 1 

Ordföranden hälsade välkommen 

§2 

Till ordförande vid stämman valdes Jonas Nilsson 

§3 

Till sekreterare valdes Ulf Nilsson 

§4 

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, valdes Peter 

Klarqvist och Dick Högberg 

§5  

Godkändes dagordningen 

§6  

Fastställdes ovan förteckning av närvarande medlemmar att gälla som        

röstlängd 

7§  

Konstaterades att kallelse skett i rätt ordning 

 



8§ 

Ordföranden genomgick föreningens verksamhetsberättelse och vilken 

godkändes 

§9 

Andreas Sundbom redogjorde för föreningens ekonomi. Ordföranden läste upp 

revisorns revisionsberättelse. Mötet fastställde upprättad balans – och 

resultaträkning samt beslöts att disponera årets vinst genom att föra över den i 

ny räkning. 

§10  

Avgående styrelse och revision beviljades ansvarsfrihet. 

§11 

Inga motioner förelåg att behandla 

§12 

Förrättades följande val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma; 

Till ledamöter valdes Peter Klarqvist, Andreas Sundbom, Jonas Nilsson, Ulf 

Nilsson, Marcus Trams, Jonas Kristensson och Dick Högberg. Inga suppleanter 

valdes. Till styrelsens ordförande utsågs Jonas Nilsson och till kassör utsågs 

Jonas Kristensson. 

Till revisor valdes Christoffer Eriksson. 

Ingen valberedning tillsattes utan beslöts att styrelsen handlägger denna 

uppgift. 

§13 

Under övriga frågor anmälde ordföranden att föreningen uppvaktats av en 

person från Strömstad som efterhörde om Öringsakademien kunde öppna en 

filial i Strömstad. Vidare anmälde ordföranden att Sportfiskarna önskade att 

Öringsakademien skulle ansluta sig till dess organisation. Efter en kortfattad 

diskussion beslöt stämman att ge styrelsen i uppdrag att hantera dessa frågor. 



Lars Tyberg och Klas Gustafsson anmälde att de kunde ställa upp som 

handledare för en kurs i flugfiskets ädla konst om det fanns intresse för detta 

bland medlemmarna.   

Eftersom ett sådant intresse kunde konstateras beslöts att arrangera en sådan 

kurs söndagen den 17 mars i Hamburgsund i samband med en kurs i 

flugbindning som kommer att äga rum samma dag. 

§14 

Härefter förklarade ordföranden årsmötet, som varat mellan kl 18.30 och kl 

19.30 för avslutat varvid det konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga. 

 

Vid protokollet                                                        Justeras 

 

……………………………                                                 …………………………………….. 

UIf Nilsson                                                               Jonas Nilsson (ordförande) 

 

                                                                                  ………………………………………. 

                                                                                  Dick Högberg 

 

                                                                                  ……………………………………….. 

                                                                                   Peter Klarqvist 


