FK NYMPHEN

Styrelsemöte 000426
Närvarande:
Hans-Åke Höber, Ulf Olsson
Laszlo Szabo, Jesper Bood
Daniel Isander, Tomas Kjellin
Arnfinn Helseth

§1

Mötet öppnades av Hans-Åke som hälsade styrelsens medlemmar
varmt välkomna.
Mötet inleddes med att allas vår Stig Sewik besökte oss och
informerade om arbetet med NKFVO samt frågor om hur styrelsen
ser på medlemstidningen Tight Lines. Styrelsen anser att
redaktionen sköter sig alldeles utmärkt och tackade för gott arbete
varvid Stig lämnade oss med ett belåtet leende.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
a) Föregående protokoll genomlästes och godkändes.
b) SFF: Avgiften betald, ny ordförande Kenneth Boström,
medlemsblad utskickas till enskilda medlemmar, klubben har fått
årsbok, SFF har kommit igång med sitt arbete.
c) NKFVO: Hans-Åke rapporterade om Nymphens skrivelse daterad
20/3. Styrelsemöte i FVO:t hölls 4/4. Sekr. Rolf Åkerström och
Per Stiernlöf har fått uppdraget att besvara skrivelsen.
d) Inga övriga skrivelser fanns att rapportera

§4

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituation: Laszlo informerade om
ekonomiläget och utdelade resultaträkning till styrelsens
medlemmar samt balansrapport till sekreteraren (ges vid varje
möte). Medlemsavgifter har ej inkommit från alla medlemmar
och Laszlo tar kontakt med alla som inte betalat. Om medlem ej
betalt senast den 5/5 tas nya in från kölistan. OBS! Även ev.
eftersläntare godkänns dock. Vidare diskuterades om någon slags
värvningskampanj måste till för att få fullt antal medlemmar.
Reklam vid föreläsningar etc. Tas upp på halvårsmötet.
b) Svarttjärn: Arbetsdagen vid sjön kommer att prioritera spänger
samt mjärdar och mjärdfisket. Laszlo tryckte på för att alla inköp
redovisas med kvitto. Virket kommer att faktureras.

c) Tillsyningsmän: Brev (upplästes av Hans-Åke)har gått till
samtliga nuvarande tillsynsmän med anmodan att söka nytt
förordnande hos Länsstyrelsen. Ersättning skall ej utgå utan ske
på frivillig, ideell basis. Fråga tas upp på halvårsmötet om
intresse från ev. några ”nya” intressenter finns.
d) Inga övriga rapporter fanns att avge.
§5

Fiskevårdsstipendium
Stipendiet går till Mats Gustafsson, Övre GLA:s FVO och kommer
att utdelas lörd. 13/5. Styrelsens representanter är Hans-Åke, Tomas
och Ulf. En postväxel ordnas av Laszlo och överlämnas till Ulf. Kort
+ några rader skall ordnas från överlämnandet för införande på
hemsidan samt i T.L.

§6

Kommande verksamhet
Arbetsdag, Svarttjärn
Fiskisättning
Vårfest 12/5
Premiär 13/5

§7

Övriga frågor samt nästa möte
Svarttjärnsgruppens önskemål inför höstens arbetsdag skall
inkomma till styrelsen innan halvårsmötet som hålls i mitten av
september. Detta för att halvårsmötet skall kunna ge synpunkter på
gruppens ideér.
Hans-Åke fixar en årsplanering/skiss över de aktiviteter som sker
under verksamhetsåret och levererar till Laszlo för införande på
hemsidan.
Laszlo informerade om idén att ev. byta till annan bank för FK
Nymphens räkning. Nymphen kommer att vara kvar hos
Nordbanken.
Ulf trycker upp dagkortsreglerna åt samtliga styrelsemedlemmar.
Nästa möte går av stapeln hemma hos Tomas Kjellin, Stömnegatan
2 (Råtorp) måndagen den 28 augusti kl. 19.00!

§8

Mötet avslutades av ordföranden Hans-Åke Höber.

Vid anteckningarna
Ulf Olsson

