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Kl 19.00
Årsmöte
Lollo hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade stämman

l.

Val av ordförande för stämman
Lollo Persson valdes till ordförande för stämman

2.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Mia Lööf och Bo Oskarsson valdes till justerare och rösträknare

3.

Val av sekreterare på stämman
Lollo Persson valdes till sekreterare

4.

Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om
röstlängd.
Deltagareförteckning för närvarande delägare och ombud godkändes som
röstlängd.

5.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes

6.

Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
Ordförande presenterade hur kallelsen har gått ut, första gången i mars med
sedan kom Coronapandemin och man ställde in årsmötet.
Styrelsen valde att efter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer ställa in
årsmötet, ordförande ställde frågan till mötet om detta godkändes och mötet
svarade med Ja och det inställda mötet godkändes.
Ny kallelse gick ut via hemsida och Facebook mer än 14 dagar innan det nya
årsmötet, mötet godkände att kallelsen har skett stadgeenligt.

7.

Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
Ordförande drog styrelsens berättelse och Mats Karlsson berättade mer om de
kontakter man har haft med Länsstyrelsen. Se bilaga
Gösta Andersson drog revisorernas berättelse och Mats Karlsson förstärkte med
en ekonomisk redogörelse och förklarade att föreningen är momspliktiga pga att
kunna fakturera Länsstyrelsen fågelskyddsersättningen. Se bilaga
Mötet godkände berättelserna och de lades till handlingarna

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet

9.

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ersättningen föreslogs höjas till 4000 kr. Mötet beslutade att godkänna förslaget.
I övrigt ingen förändring av tidigare beslutade ersättningar.

10.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt
suppleanter
Mötet beslutade utifrån valberedningens förslag följande:
Ordförande
Mötet beslutade att välja Lollo Persson till ordförande på ett år.
Ledamöter
Bengt Andersson i Århult
Jan Mann
Petter Johansson
Bo Oskarsson

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

Suppleanter
Mattias Lindqvist

omval 2 år

11.

Val av revisorer samt suppleanter
Mötet valde Ingemar Gräns och Gösta Andersson till revisorer, mötet valde
Evert Blomqvist till suppleant. Revisorer och suppleanter väljs på ett år.

12.

Val av valberedning
Gösta Andersson sammankallande, Ingemar Gräns och Conny Carlsson är
befintlig valberedning och mötet föreslog omval av valberedning som väljs på
ett år och mötet godkände förslaget.

13.

Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Styrelsen har lagt fram ett förslag om att höja fiskekortsavgifterna.
Förslaget lyder som följer:
Fiskekort till allmänheten
Dagkort – 40 kr
Veckokort – 150 kr
Familjekort – 500 kr
Årskort – 400 kr
Fiskekort vid sjön – 800 kr
Fisketävlingar grundavgift 300 kr och 20 kr/deltagare
Mötet fann förslaget bra och man beslutade enligt ovanstående,
den nya avgiften träder ikraft from 1/1 – 2021.

Ordförande informerade om den nya hemsidan som nu är igång,
Mats Karlsson drog besökarstatistik ifrån hemsidan. Positivt med nya hemsida
då man kan se att sidan är redan välbesökt.
14.

Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskevårdsplan) under kommande
verksamhetsperiod samt villkor tör upplåtelse.
Provfiskegänget berättade om årets provfiske som var gott, bland de bästa
provfiske som varit på våren.
Mötet diskuterade kräftfiskeperioden, ett förslag var 12/8 – 30/9 men efter
diskussion så fann man att tidigarelägga starten till den 5/8.
Mötet beslutade att årets kräftfiskeperiod är med start 5/8 kl 17.00 tom
30/9 kl 24.00
Inga långrev (inget kontinuerligt fiske på en och samma plats)
Inget flerdygnsfiske (burarna måste upp senast förmiddagen dagen efter isläpp)
Minimimått 10 cm
Alla redskap ska tydligt märkas med fastighetsbeteckning och telefonnummer.
Inom Lugnås skifteslag får endast delägarna i detta skifteslag fiska med andra
redskap än spö. Delägare i Lugnås skiftslag får ej fiska med andra redskap än
spö i de andra skifteslagen.
Barn under 16 år fiskar gratis på målsmans fiskekort.
Fiskekort gäller det år det är köpt fram t.o.m årskiftet.
Fisket får endas utövas med sportfiskeredskap spö fört från hand, endast ett
redskap får användas samtidigt.
Fiskekort gäller ej rätt till kräftfångst.
Lagar om fiske skall efterlevas.
Överträdelse av gällande bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart
upphör.

15.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
Förslag till budget, se bilaga
Mötet godkände budgeten

16.

Övriga frågor
Gösta Andersson informerade om att man fått ut en nyckel till
Kinneskogens båtklubb och ställde frågan om föreningen ska bli
medlemmar i klubben.
Förslaget mottogs positivt och mötet beslutade att man blir medlem i
Kinneskogens Båtklubb. Gösta kontaktar dem.

Mats Karlsson informerade om att det har varit stor störning hittills i
sommar när det gäller fågelskyddet. Om det är okunskap eller
nonchalans är oklart men man har kunnat dokumentera båtar, flottar mfl
som har förlagt sig vid olämpliga platser trots hänvisningsskyltar. Mats
har skickat observationerna vidare till Länsstyrelsen.
Mötet diskuterade problemet och något måste göras om detta fortsätter,
sjön är inte så stor och det har ökat med besökare i sjön.
Mats berättade att han själv varit och informerat de som hyrar/lånar ut
båtar mm, hyr ut stugor att de i sin tur ska informera vad som gäller på
sjön och öarna.
Frågan är väckt och man får invänta svar ifrån Länsstyrelsen, viktigt att
få fram observationerna för att kunna påverka Länsstyrelsen. Kanske
kan man då få tillbaka förbudsskyltarna.
Fiskekort
Mats informerade om de ställen som fiskekorten nu säljs:
Gulf – Timmersdala
GoFish – Skövde
Stf Vandrarhem – Lugnås
Mariestads Marina
I övrigt kan man köpa via SMS och nu även via Swisch
Djupkarta
Mats informerade att man fått in en offert på att ta fram en djupkarta
som man vid tidigare årsmöte ställt fråga om. Det skulle kosta ca
52 000 kr för 100 st något som man fann alldeles för dyrt.
V/A Sjöberga – Sjöhagen
Skövde kommun har ett förslag på att man ska dra V/A i sjön mellan
Sjöberga och Sjöhagen, mötet diskuterade vad som händer kring sjön
med de nya planerna, tomter, v/a mm. Mötet diskuterade också hur det
kommer att påverka fågellivet mm. Här är det bra att man ställer frågor,
har dialog mm med Länsstyrelse och Skövde Kommun.
17.

Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Ordförande informerade om att protokollet kommer att inom kort finnas på
hemsidan.

