FK NYMPHEN

Styrelsemöte 000828
Närvarande:
Hans-Åke Höber, Ulf Olsson
Laszlo Szabo, Jesper Bood
Daniel Isander, Tomas Kjellin
Arnfinn Helseth, Walter Öhberg

§1

Mötet öppnades
Hans-Åke hälsade den kompletta styrelsen varmt välkommen efter
sommarens alla bravader.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående mötesprotokoll godkändes

§4

Skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit.

§5

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituation:
Laszlo informerade om ekonomiläget och utdelade resultaträkning
till styrelsens medlemmar samt balansrapport till sekreteraren.
Laszlo har fått påminna vissa medlemmar vid ett flertal tillfällen
innan betalning skett. Detta föranleder ett förslag till halvårsmötet
att endast en påminnelse ges framöver och kommer inte betalning in
strykes medlem ur medlemsregistret.
Medlemssituationen visar att 9 medlemmar lämnat klubben och
endast 2 nya tillkommit. 80 sjötillstånd är utdelade varav 4 är
nytillkomna och ingen kö finns. Vidare finns 10 passiva medlemmar,
vilka ej önskar sjötillstånd. En diskussion vidtog angående ev.
värvningskampanjer för att få in nya medlemmar. Idéer framkom om
att medlem som ej har tillgång till sjötillstånd kan få köpa dagkort
till lägre kostnad. Förslag om detta ges till halvårsmötet.
b) NKFVOF
Ett svar hade inkommit från NKFVOF ang. Nymphens skrivelse
daterad 000320: De har noterat att Klarälvsgruppen lagts vilande
och önskar få nyckel återlämnad till fiskevårdsföreningen. Styrelsen
noterade detta och beslutade lägga denna ”samverkan” till
handlingarna.
c) Övrigt
Hans-Åke informerade om att det beslutade fiskevårdsstipendiet
utdelats lördagen den 13/5 till Mats Gustafsson, Övre Gla:s FVO .

Kritik har inkommit från medlemmar om att detta inte utlysts så att
fler kunnat delta. Styrelsen vidtar inga ytterligare åtgärder ang.
detta utan det läggs till handlingarna.
§6

Svarttjärn
Arnfinn informerade om att gruppen kommer att träffas inom kort
för att komma med förslag till åtgärder inför halvårsmötet. Gruppen
räknar ej med ytterligare inköp inför arbetsdagen i höst. Röjning,
spänger och att täcka över mjärdarna inför vintern kommer att vara
de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Jesper kollar möjligheten till
sponsring av presenningar (2-3 st.). Gruppen söker efter öring inför
höstisläppet.

§7

Höstens verksamhet
Halvårsmöte: 19 september kl. 18.30. Kallelsen fixar Höber och
skickar ut gör Laszlo
Styrelsens verksamhetsförslag till halvårsmötet hösten 2000:
- Bindkurs 10 ggr/3 tim. Intresseförfrågan på halvårsmötet och ev.
i samverkan med andra fiskeklubbar. Kursen anordnas genom
Studiefrämjandet där 10-12 bindsatser finns att tillgå. Laszlo står
som kursledare.
- Redskapskvällar. Ex. medlemsresa till fiskebutiken i Sunne
(kvällstid). Testa och utbyta erfarenheter runt utrustning m.m.
- Ungdomskvällar för nybörjare
- Klubbträffar ex. Utbytesresor till andra klubbars vatten m.m
- Årsfest
- Hobbykvällar
Arnfinn kontaktar Stig om när nästa T.L. utkommer. Info om
halvårsmötet skulle kunna ingå.

§8

Nästa styrelsemöte
Datum spikas efter halvårsmötet.

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 10

Mötet avslutades med ett stort tack till Tomas för god spis
(Gubbröran va gôrgo) och trivsamt möte i Kjellinhuset.
Antecknade gjorde
Ulf Olsson

