Protokoll fört vid årsmötet i SFK Wasa den 6 maj 2013

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Kallelsen godkändes.
3. Till ordförande för mötet valdes Claes.
4. Till sekreterare valdes Roul.
5. Till justeringsmän valdes Claes och Ingemar.
6. Dagordningen för årsmötet godkändes.
7. Verksamhetsberättelsen för det gångna året föredrogs av Ingemar. Det har åter varit
ett bra år för klubbens medlemmar.
Britt föredrog den ekonomiska rapporten som visade ett litet minus resultat.
8. Revisionsberättelsen föredrogs av Sture och godkändes.
9. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Claes omvaldes som ordförande för 2013.
11. Det blev omval på Britt och Sylvia för ytterligare 2 år.
12. Även omval på Roger som revisor för 2 år.
13. Till tävlingsledare valdes Ingemar och Sture.
14. Tävlingskommiténfick följande utseende: Sven, Peter, Anders N, Fredrik och Roul
15. Omval på valberedningen som var Sture och Evan.
16. Nivån på arvoden ligger kvar.
17. Medlemsavgifterna blir i skrivande stund enligt följande:
Vuxen 195 kr till sportfiskana och 100 till klubben
Junior 100 kr till sportfiskarna och 20 till klubben
Familj (2+2) 295 till sportfiskarna och vuxen/junior avgift till klubben.
18. Motioner. Roul fick uppdraget att undersöka möjligheten till klubbdress av årsmötet.
Dvs leverantör och kostnad osv. Styrlelsen fick mandat att besluta om storlek på
sponsringen av en eventuell sådan.

Lennart vill att distriktet framför ett förslag till förbundet om att förbjuda
bloodworms på pimpeltävlingar. Han har sett att det missbrukas genom att mäska i
hålen. Mormyshka grenen berörs ej.
19. Klubbens firmatecknare är ordförande och kassör gemensamt.
20. Övriga frågor. Ingemar föredrog en resumé från pimpel SM. Det visade sig ge en liten
vinst för de arrangerande klubbarna och så långt är det bra. Däremot saknas mycket i
redovisningen av debet och kredit från generalen för SM:et. Ett sånt här
arrangemang skall ha en organisation där man i förväg delegerat ansvarsområden.
Det ska inte stå och falla med en person för då är risken stor att det blir övermäktigt
denne.
Vid klubbens tävlingar skall den som fått pris själv närvara eller ha utsett någon som
företräder honom/henne. I annat fall tillfaller priset klubben.
21. Britt bjöd på mycket gott fika och därefter tackade ordföranden de församlade och
avslutade mötet.
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