FK NYMPHEN

Styrelsemöte 010116
Närvarande:
Hans-Åke Höber, Ulf Olsson
Laszlo Szabo, Jesper Bood
Daniel Isander, Tomas Kjellin, Arnfinn
Helseth, Walter Öhberg

§1

Mötet öppnades
Hans-Åke hälsade komplett styrelse välkommen till vårt första styrelsemöte på
neutral plats (Älvkullegymnasiet).

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
a) Föregående mötesprotokoll (001108):
Genomlästes, kommenterades och godkändes.
Flugfiskemässan, Västerås 23-25/3. Kontaktperson:Laszlo (Jesper kan ev. ordna
minibuss)
Böjda spön, Sunne. Kontaktperson: Hans-Åke
Flugbindning. Kontaktperson: Laszlo
Föreläsare. Björn Lindberg, Scandinature. Jesper fortsätter kolla.
Gunnar Johnson, FIN. Hans-Åke försöker få kontakt.
Tillsynsfrågan togs upp. Svarttjärnsgruppen får i uppdrag att undersöka
möjligheten att anordna en kurs för nya tillsynsmän i samarbete med
Studiefrämjandet.
b) SFF:
Informerades om att SFF:s medlemsblad har kommit inkl. inbjudan till SFF:s
årsmöte i samband med Flugfiskemässan, Västerås i mars. Medlemsavgiften är
höjd från 400:- till 600:-. Tas upp för beslut och godkännande på årsmötet.
c) NKFVO:
Info från FVO:t kommer kontinuerligt. Elprovfiske vid Järpetan kommer att
göras vid lågvatten. Det mesta verkar kretsa runt Sandbäckstjärn och mycket
lite om Klarälven.
d) Övrigt:
Nothing

§4

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituation
Laszlo informerade om ekonomiläget och utdelade resultaträkning för 2000
samt resultatrapport januari 2001. Revisorerna har granskat räkenskaperna och
författar revisionsberättelse inför årsmötet. Under år 2000 har 9 medlemmar
lämnat klubben samt 6 nya tillkommit. I dagsläget är vi totalt 94 medlemmar. 80
innehar sjötillstånd. 14 endast klubbmedlemmar varav 6 står i kö för
sjötillstånd.

b) Svarttjärnsgruppen
Gruppen skall ha en träff innan årsmötet. Vårplan finns framtaget för 2001.
Daniels samtal med Erland och Cor diskuterades och lades därefter till
handlingarna. Styrelsen uppdrar åt gruppen att be Cor avge rapport ang.
mjärdfisket våren 2000 inför årsmötet. Arnfinn kommer att avgå ur gruppen.
b) Övrigt
Inget togs upp.

§5

Årsmötet
a) Verksamhetsberättelse
Hans-Åke har författat ett utkast vilket utdelades och genomlästes med en del
kommentarer. Hans-Åke fixar ”skarp” version inför mötet. Ulf trycker upp till
årsmötet.
b) Mötesformaliteter
Årsmötesdatum: fastställdes till 21/2 kl. 19.00 Älvkullen.
Kallelsen: Hans-Åke skriver och mailar till Ulf som trycker upp den och
meddelar Laszlo för utskick.
Dagordningen: Fixar Hans-Åke.
Ekonomisk rapport 2000 samt budget 2001: Laszlo tar fram och skickar till Ulf
för upptryckning.
Fika: Laszlo fixar kaffe/thé med tilltugg. Jesper ordnar muggar, tallrikar etc.
samt drickback med blandat innehåll.
Lokal: Jesper kollar med Bertil/Per ang. upplåsning, kaffebryggare etc.
c) Till valberedningen
Hans-Åke avgår som ordförande, men kan kvarstå i styrelsen, Arnfinn och
Walter avgår. Detta skall meddelas till Erland i valberedningen. Styrelsen
diskuterade om någon styrelseledamot kan tänka sig ordförandeposten. Dock
utan resultat vilket gör att frågan överlämnas till valberedningen.
d) Förtjänsttavla
Förslag har inkommit: Olle Blom, Jan Jansson, Lars Gustafsson för mångåriga
insatser. Styrelsen beslutade enhälligt att dessa tre skall få förtjänsttavlor.
e) Övrigt
Inget uppkom.

§6

Övriga frågor
Hans-Åkes senaste TL-ledare diskuterades. Denna har tolkats på olika sätt
(även inom styrelsen) och Hans-Åke förklarade att syftet har varit att skapa
eftertanke, debatt och reaktion. Förväntade reaktioner har dock ej inkommit
direkt till ordföranden.

§7

Mötets avslutande
Mötet avslutades med ett stort och varmt tack till Jesper som bjöd på härliga
Hanna Larssonsemlor.

Antecknar´n

Ulf Olsson

