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§1

Årsmötet öppnades av ordförande Hans-Åke Höber vilken hälsade 20
medlemmar välkomna.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Val av justeringsmän/rösträknare
Till justerare/rösträknare valdes Peter Kunert och Arnfinn Helseth.

§4

Rapporter från styrelsen
a) Ekonomi och medlemssituation
17.943.83:- finns i kassan. 800:- har utbetalats från Studiefrämjandet för de
verksamheter som redovisats.
Mötet beslutade att ge endast en påminnelse till de som inte betalat
medlemsavgiften före sista mars. Efter 15/4 sker strykning ur FK Nymphens
medlemslista.
FK Nymphen har 90 medlemmar. (80 sjötillstånd samt 10 passiva). 9
medlemmar har avgått och 4 nya tillkommit.
Hans-Åke tog upp frågan ang. ev. nyrekryteringar?
Efter diverse diskussion beslutade mötet att erbjuda medlemmar utan sjötillstånd
möjligheten att köpa dagkort till en kostnad av 50:-.Detta för att locka fler att bli
medlemmar och då framförallt ungdomar.
b) Fiskevårdsstipendium
Hans-Åke informerade om utdelningen av fiskevårdsstipendiet till Mats
Gustafsson, Övre Gla:s FVO den 13/5.
Kritik framkom om att inte alla medlemmar fått möjligheten att närvara vid
utdelningen.
Erland informerade om ett projektarbete i bäcken utanför hans fritidshus där
syftet är att forska kring ljusets betydelse för öringens livsbetingelser. Ev.
kommer medlemsresa att anordnas.
c) NKFVO
Hans-Åke informerade om att samarbetet är avslutat och att nyckel och båt
återlämnats.
d) Övrigt
Inget övrigt fanns att avrapportera.

§5

Svarttjärn
a) Rapport från Svartjärnsgruppen
Erland informerade om att 150 kg grov öring satts in i Svarttjärn.
Arbetsdagen kombineras med premiärfiske och går av stapeln den 23/9.
Spänger, rensa upp bland gamla stockar, vedklyvning samt övertäckning av
mjärdar står på arbetsschemat. Jesper kollar ang. ev, sponsring av presenningar.

b) Övrigt
En fråga om hur vårens abborrfiske utföll togs upp. Där har inte ansvarig person
gått att nå innan halvårsmötet varför Erland fick uppdraget att kolla och
informera medlemmarna vid ett senare tillfälle.
Möjligheterna för en ev. flytt av vägbommen högre upp efter södra vägen bör
undersökas.
Laszlo uppmanade Svarttjärnsgruppen att kolla noga hur budgeten efterföljs för
att undvika överuttag.
Samtliga tillsynsmän har fått brev om att söka nytt förordnande från styrelsen.
Mikael Karlsson, Bertil Johansson, Peter Kunert har ej förnyat. Stig Sewik, Lars
Nyström, Erland Sandberg har förnyat. Styrelsen och Svarttjärnsgruppen får
uppdraget att se över vilka utbildningar som finns för tillsynsmän. Styrelsen har
ansvaret för att tillsynen fungerar.
§6

Höstens aktiviteter
a) Styrelsens förslag
-Tisdagskvällarna – Jesper Bood tar över nyckelansvaret från Lasse Nyström
(Per Olsson har kvitterat ut nyckeln från SÄG) Forsätter som tidigare.
-Flugbindningskurs med Laszlo Szabo och i samverkan med Studiefrämjandet.
Intresseförfrågan går ut i T. L.
-Redskapskväll – (ex. hos ”Böjda Spön, Sunne) kombinerat med fiskeresa.
Intresset var ljumt från medlemmarna.
-Klubbträffar/Utbytesresor/Kursverksamhet – Ett utbyte mellan liknande
föreningar i närområdet. Intresse fanns
b) Övriga förslag
-Föreläsare – Torill Kolbu, Gunnar Johnsson var några namn som nämndes.
-N:a Värmland, Sysslebäck – restaurerar vatten m.m. Studieresa ?
Allmänt upprop går ut i T.L. till alla medlemmar att inkomma med
verksamhetsförslag.
c) Årfest
Festfixare: Daniel Isander och Jesper Bood
Behjälpliga dagen efter årsfesten: Hans-Åke Höber och Ulf Olsson.
Årsfesten går av stapeln den 24/11 2000.

§7

Övriga frågor
Prisutdelning KM i pimpel
Vinnaren Hans Ågaurdh var ej närvarande och priset utdelas istället under
arbetsdagen vid Svarttjärn lördagen den 23/9.
Inga övriga frågor ställdes.

§8

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Ulf Olsson

Peter Kunert

Arnfinn Helseth

