Härmed kallas medlemmarna i Ekeby Sportfiskeklubb till
Årsmöte den 11 Februari 2016 i klubbstugan Ekeby kl
19.00.
§ 1 Årsmötets öppning
§ 2 Kallelsens godkännande
§ 3 Dagordningens godkännande
§ B Parentation ( Lennart Lilja)
§ 4 Val av 2 st personer för justering av protokoll
§ 5 Val av Ordf att leda årsmötet
§ 6 Styrelse och verksamhetsberättelse
§ 7 Kassaberättelse samt Ekonomisk information av Kassör
§ 8 Revisionsberättelse uppläses av revisorer
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val. I tur att avgå Kerstin Persson (kassör) Gun-Britt Holmkvist
(Sekr) Jan Erik Hedin ( VOrdf) ( Val av medhjälpare till tävlingar
§ 10 B. Årsavgift samt inträdesavgift 2017 ( oförändrad)
§ 11 Arrendekontrakt/tomtmark/ Där klubbstugan ligger
§ 12 Mikael Pertman informerar ang Projekt Vegeå
§ 13 Info Fas 3 projekt info ang klubbstugan renovering/ målning
mm Vårt fas 3 projekt varar till och med Maj månad 2016. Om det
finns möjlighet är Lars Bengtsson villig att fortsätta ett år till. Ordf har
uttryck detta önskemål till Arbetsförmedlingen.
§ 14 Tävlingsledare John Svensson/ informerar samt delar ut priser
§ 15 Vår båt som finns i garage vid lödde å läggs vid pontoner %.

§ 16 Två st tombolor är planerade under första halvåret 2016
§ 17 Nya Frågor
§ 18 Årsmötets avslutning

Välkomna Sekreterare
Gun-Britt Holmkvist

Styrelse och verksamhetsberättelse för Ekeby
Sportfiskeklubb 2016.
Styrelsens sammansättning har varit följande under 2016
Ordförande Inge Holmkvist. Kassör Kerstin Persson, Sekret
Gun-Britt Holmkvist Vice Ordförande Jan Erik Hedin, Vice
Sekret Bo- Inge Lilja suppleant Lars Nilsson.
Styrelsen har avhållit 3 st protokollförda möten samt
telefonledes haft en del konsultationer ang klubbens verksamhet.
Klubbmöte har avhållits 2 gånger under det gångna året
Vad det gäller vår ekonomiska situation hänvisar vi till
kassörens information på årsmötet.

Vi har den smärtsamma uppgiften att meddela att Lennart Lilja
en av de medlemmar som varit med i klubben i många år avled
under 2015. Lennart blev 75 år. Var sedan länge hedersledamot i
klubben vilket man blir efter 30 års medlemskap.
Olika sportfisketävlingar har anordnats under
2016.Tävlingsansvarige John Svensson kommer under årsmötet
att informera om dessa samt förrätta prisutdelning.
Vår båt som vi gemensamt äger i klubben sjösattes den 1 April i
Lödde å samt den 1 Oktober togs densamma in för vintern i
garage. Styrelsen ser fram emot att fler utnyttjar tillfället till en
härlig avkoppling i Lödde å genom att hyra vår båt till ett
humant pris.
Styrelsen avtackade Lars Svensson ( FAS 3) som gick i pension
1/6 2015. Lars avtackades med en Varukorg som tack för ett bra
jobb i klubben. Hans fru Gun fick en chokladkartong som tack
för hjälpen vid vår tombola.

Vi har i klubben med hjälp av FAS 3 projektet sålt ett antal
tombolor under 2015 som har gett ett bra tillskott till vår
klubbkassa. Och till god hjälp för fortsatt verksamhet.
Med hjälp av FAS 3 projektets ersättning har vi också haft
möjlighet att investera i reparationer samt förbättringar av vår
klubbstuga och klubbstuge område
Förutom FAS 3 personal har några medlemmar lagt ner ett stort
antal timmar med att sälja lotter vid Ekebyhallen under året.
Använd tid för varje tombola på 5000 lotter är ungefär 120
timmar.
Klubben har också varit på plats innan midsommarhelgen samt
vid Julskyltningen i Ekeby och hjälpt Ekeby - Hallen ( Lasse )
med diverse Jippon som att bjuda deras kunder på Grillad korv,
Glögg, Pepparkakor mm
Klubben hade också för avsikt att under 2015 utbilda en
fisktillsyningsman. På grund av sjukdom fick detta projekt
ställas in men kommer att genomföras så fort tillfälle ges.
Vi har under det gångna året uppvaktat Birgit Petersson
Fälleberga kvarn på hennes 90 års dag. De som uppvaktade
Birgit var vår kassör Kerstin samt vår sekret Gun-Britt .Som ni
säkert känner till så är Birgit en av våra markägare vid Vegeå.
Birgit Skänkte också under våren 2015 ett tusen kronor till
klubben för vår fortsatt verksamhet.
Vi hade också en trevlig grillfest vid vår klubbstuga där vi hade
bjudit med våra markägare. Vi ser fram emot nästa grillfest och
hoppas att fler medlemmar har möjlighet att offra några timmar.
Tillsammans kan vi lära känna varandra bättre och få en trevlig
eftermiddag och ett fint minne.
Inge Holmkvist Jan-Erik Hedin
Bo- Inge Lilja
Gun-Britt Holmkvist
Kerstin Persson

