
      1 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED PRÄSTHOLMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SÖNDAGEN DEN 

7 juni 2020 I SAMFÄLLIGHETENS FÖRRÅD. 

 

§1 Ordförande Jonas Vallenberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 

 Stämman ansåg sig behörigen kallad i enlighet med föreningens stadgar. Dagordning-

 en godkändes. 

§2 Till ordförande för stämman valdes Jonas Vallenberg. 

§3 Till sekreterare för stämman valdes Thomas Edfast. 

§4 Till justeringsmän valdes Stefan Johansson och Tommy Nilsson.  

§5 Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. 

§6 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 

§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§8 Framställning från styrelsen och motioner:   

 ¤ Fiskekortsförsäljningen når inte upptill tio sålda kort under verksamhetsåret. 

    Beslutade att utöka skyltningen vid forsen. Medlemmar uppmanas att informera 

    fiskare.     

 ¤ 131 kräftfiskekort såldes under verksamhetsåret. Årets kräftfiske tillåtet 6 - 8 augusti

    augusti, under 2021 beslutades kräftfisket tillåtas 12 – 14 augusti. Oförändrade 

    villkor och priser. Två veckor efter ordinarie kräftfiske startar delägarnas kräftfiske.

    21 – 23 augusti, 28 – 30 augusti 2020.   

 ¤ Angående processen med lantmäteriförrättning vid forsen: 

    Vi avbryter ansökan till Lantmäteriet och styrelsen kontaktar fastighetsägarna för 

    samråd.   

§9 Stämman beslutade att ersättning till styrelsen ska utgå med oförändrade totalt 

 4.000 kr. Ersättning tillrevisorerna totalt 400 kr. 

§10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat diskuterades. Stämman beslutade 

 godkänna dessa. 

§11 Val av styrelse för år 2020: 

 Ordförande: Jonas Vallenberg, 1 år kvar   

 Vice ordförande: Arnold Berg, 1 år kvar   

 Sekreterare: Thomas Edfast, på 2 år   

 Kassör: Henrik Johansson, på 2 år   

 Ledamot: Peter Larsson. 1 år kvar   

 Suppleanter: Christian Gustavsson   

  Robert Svanberg, på 1 år vardera 

§12 Val av revisorer för år 2020: 

 Ulf Sundqvist     

 Conny Thomteen 
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§13 Val av valberedning för år 2020: 

 Stefan Johansson    

 Anders Larsson 

§14 Övriga frågor: 

 ¤ Ordförande tog upp frågan om upprustning av bakvalar och grillplatser. Även frågan 

    om uppsättning av egna anslagstavlor togs upp.  

 ¤ Ordningen vid återvinningsstationen behöver förbättras. Henrik Johansson fick i 

    uppdrag att ta reda på vem som ska göra vad.  

 ¤ Mötet informerades om hjärtstartarnas status.  

 ¤ Frågan om att tillsätta en vaktmästare i föreningen togs upp. Tommy Nilsson antogs

    till föreningen vaktmästare. 

§15 Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på prastholm.se.  

§16 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

____________________________________ ___________________________________

 Jonas Vallenberg   Thomas Edfast

 ordförande    sekreterare 

 

Justeras: 

 

____________________________________ ___________________________________

 Stefan Johansson   Tommy Nilsson 

      

   

 

 


