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§1

Årsmötet öppnades av ordförande Hans-Åke Höber vilken hälsade 28
medlemmar välkomna.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Mötets behöriga utlysande
Deltagarna ansåg att mötet utlysts helt enligt stadgarna.

§4

Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Hans-Äke Höber
Till mötessekreterare valdes Ulf Olsson
Till justerare/rösträknare valdes Torgny Lindén och Jan Hagman.

§5

Styrelsens redovisningar
Verksamhetsberättelsen upplästes av Hans-Åke Höber och godkändes.
Ekonomiredovisningen upplästes av Lars G Nyström och godkändes.
Klarälvs-och Svarttjärnsgruppen redovisas under §13!

§6

Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Åke Fritiofsson och godkändes.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999.

§8

Medlems - och sjöavgifter för verksamhetsåret 2000
Medlems avgift: 100:- (oförändrad)
Sjöavgift: 250:- (oförändrad)
Engångsavgift: 400:- (oförändrad)
Dagkort: 100:- (oförändrad)
Årsmötet beslutade att godkänna ovanstående avgifter.

§9

Val av styrelse verksamhetsåret 2000
Ordförande: Hans-Åke Höber (omval)
Sekreterare: Ulf Olsson (omval)
Kassör: Laszlo Szabo (nyval)
Ledamöter: Arnfinn Helseth,, Walter Öhberg, Jesper Bood (omval)
Tomas Kjellin, Daniel Isander (nyval)

§ 10

Val av revisorer
Bo Hjalmarsson och Jan-Åke Fritiofsson (omval)
Gunnar Björkman, revisorssuppleant (omval)

§ 11

Val av valberedning
Erland Sandberg och Hans Ågaurdh (omval)

§ 12

Övriga val
Inga direkta val gjordes. Gruppernas nuvarande medlemmar presenterades.
Klarälvsgruppen: Stig Sewik, Jan-Ove Johansson, Mikael Karlsson, Lars G
Nyström, Cornelis Hollestein, Jan Hagman. OBS! Gruppen vilande se §13 c).
Svarttjärnsgruppen: Erland Sandberg, Hans Ågaurdh, Cornelis Hollestein,
Arnfinn Helseth, Peter Kunert, Per Olsson. Se §13 d)
KM i pimpel: Hans Ågaurdh valdes till ansvarig.

§ 13

Ärenden
a) Proposition från styrelsen om fångstbegränsning:
Mötet beslutade enligt styrelsens proposition att 1 fisk får tas upp första veckan
(efter premiär), 2 fiskar andra veckan samt 3 fiskar tredje veckan efter fiskisläpp.
b) Fiskevårdsstipendium:
1000:- beslutades utdelas till eldsjälen inom Övre Gla:s FVO, Mats Gustafsson
för hans och föreningens arbete med att bevara öringstammarna inom
Glaskogsområdet. Erland Sandberg arrangerar Nymphenresa till området och
delar ut stipendiet. Information om datum kommer i T.L.
c) Klarälvsgruppen:
Stig Sewik informerade om läget mellan gruppen och Nedre Klarälvens FVO.
Nymphens Klarälvsgrupp har gett FVO:t konkreta förslag på åtgärder vilket
föreningen ej tagit till sig. Efter påpekande från Stig på styrelsemöte togs brevet
upp, men inget finns med i styrelseprotokollet? Mötet beslutade att en skrivelse
från FK Nymphens styrelse skall utformas med hjälp av Klarälvsgruppen där vi
påpekar att våra ideér måste beaktas om samarbete skall vara möjligt. Brevet
skickas till Nedre Klarälvens FVO samt för kännedom till Fritidsnämnden.
Markera i brevet att vi avvaktar vidare information. Gruppen läggs vilande tills
svar kommer från FVO:t. Ytterligare information kommer i T.L.
d) Svarttjärnsgruppen:
Erland Sandberg redovisade och informerade om gruppens arbete och framtida
arbetsuppgifter. Ett gediget häfte med verksamhetsberättelse 1999 och
kommande verksamhet under 2000 utdelades. Inför mjärdfisket våren 2000
diskuterades tillverkning av mjärdar alternativt inköp. Peter Kunert har fått ett
bra pris på färdiga mjärdar. Mötet beslutade om inköp av 15 mjärdar. Till
ansvarig för mjärdfisket utsågs Cornelis Hollestein.
e) Övrigt:
KM i abborrpimpling på Svarttjärns is den 12 mars 2000.

§ 14

Mötet avslutades med att bokgåva utdelades till våra två avgående
styrelsemedlemmar Lars G Nyström och Kristoffer Wessmark.
Därefter fick vi i all hast lämna lokalen då risk förelåg att larmet skulle
aktiveras.
Mötesordförande:
Hans-Åke Höber
Vid protokollet:
Ulf Olsson

Justeras:
Torgny Lindén

Jan Hagman

