FK NYMPHEN

Styrelsemöte 001108
Närvarande:
Hans-Åke Höber, Ulf Olsson
Laszlo Szabo, Jesper Bood
Daniel Isander, Tomas Kjellin

§1

Mötet öppnades
Hans-Åke hälsade styrelsen varmt välkommen och då framförallt Laszlo som
uppvisade imponerande ärrbildningar efter väl genomförd by pass-operation.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
a) Föregående mötesprotokoll (000828) godkändes. Halvårsmötesprotokoll tas
upp under §5.
b) SFF Informerades om att SFF:s medlemsblad har kommit.
c) Reklam Erbjudande har inkommit från Kultsjögården, Saxnäs ang.
vårvinterflugfiske på röding. (3.450:-/person)
Överlämnas till T.L.-redaktionen för ev. införande i nästa nummer.
d) Övriga Inga övriga skrivelser rapporterades.

§4

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituation:
Laszlo informerade om ekonomiläget och utdelade resultaträkning samt gav en
tydlig förklaring hur den ekonomiska rapporten är upplagd.
76 fullbetalande medlemmar samt 4 nya har fått sjötillstånd. 15 passiva
medlemmar finns. 13 dagkort (100:-) har lösts samt 3 medlemsdagkort (50:-).
Vissa problem med inbetalningar har förekommit. OBS! Påpeka i T.L. att
betalning skall ske inom rimlig tid efter att fisket genomförts.
b) Svarttjärn
Styrelsen anser enhälligt att gruppen genomfört ett mycket gott arbete.
Öringisättningen uppskattas. Rapporten ang. vårfisket på abborre har ej
avgivits. Styrelsen diskuterade detta och kom fram till att Daniel telefonerar Cor
och Erland (konflikt?) och uttrycker styrelsens oro för att en ev. personlig
konflikt kan skada arbetet inom gruppen. Vid nästa Svarttjärnsgruppsträff
förordades att ordföranden deltar.
c) Övrigt Inget togs upp.

§5

Utvärdering av halvårsmötet
Jesper har övertagit nyckelansvaret för tisdagskvällarna.
Dåligt intresse för flugbindningskursen.
Stig Sewik har kontaktat Hans-Åke ang. styrelsens förslag till olika aktiviteter
under halvårsmötet. Han anser att det inte fungerar att låta halvårsmötet
besluta om kommande aktiviteter. Styrelsen beslutade därför utse kontaktperson
och datum för de olika aktiviteterna. Om det därefter inte visar sig finnas
intresse läggs aktiviteten ner.
Aktiviteterna annonseras ut i T.L.

§6

Kommande verksamhet
-Bildvisning Älvkullen tisd. 14/11kl.18.30 Tommy Boman.
-Årsfest fredag 24/11 Inbjudan kommer under v. 46. (Jesper/Daniel) Anmälan
till Laszlo
-Klubbresa till ”Böjda spön”, Sunne och fiske i något närliggande vatten
(april/maj). Hans-Åke tar kontakt.
-Flugfiskemässan, Västerås (mars) Jesper/Daniel håller koll.
-Flugbindning, Laszlo. Ny inbjudan i T.L.
-Föreläsning. Hans-Åke undersöker ang. Gunnar Johnson.
Jesper/Daniel föreslog Scandinature:s Bo Landin eller Björn som filmat åt bl.a.
Ecofilm.

§7

Övriga frågor samt nästa styrelsemöte
Laszlo har fått anmodan från Länsstyrelsen ang. Nymphens Tillsynsmän. Jan
Hagman, Mikael Karlsson och Bertil Johansson har ej förnyat sina
förordnanden och deras märken skall returneras. Dessa har fått brev från
Laszlo. Lars G. Nyström, Erland Sandberg, Stig Sewik har sökt och fått nytt
förordnande. Peter Kunert? Han har ev. förordnande genom Skribotjärn,
Filipstad?
Tillsynsfrågan diskuterades och förslag framkom om att med hjälp av bl. a.
Svarttjärnsgruppen ordna en utbildning för tillsyn. Utbildningen skulle kunna
genomföras tillsammans med Studiefrämjandet. Styrelsen beslöt att ingen
drivmedelsersättning ges utan all tillsyn skall ske på ideell basis. I samband med
denna diskussion framkom idéer om att ändra fiskisättningar till att vara
”hemliga” utsättningar framöver. Detta för att förhindra att ingen tillsyn sker
under de nuvarande fredningsveckorna. Ytterligare förändring vore att ändra
fångstkvoten till att endast 2 fiskar får tas upp per fiskedag. Ovanstående
styrelseförslag lämnas över till Svarttjärnsgruppen för kommentarer och vidare
diskussion. Hans-Åke förmedlar.
Nästa möte: Tisdagen den 16/1 kl.18.30 Plats: Älvkullegymnasiet

§8

Mötet avslutades
Ett stort tack till Laszlo som trots nyligen utförd operation tog emot oss i sitt
hem. Styrelsen hoppas på att värken försvinner och att rörligheten återkommer
snabbt så att flugbindning och flugkastning inom kort skall vara möjligt med
ännu större entusiasm än tidigare. ”Unsets harrar och öringar lär få vara på
sin vakt framöver”

Vid anteckningarna

Ulf Olsson

