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§1

Årsmötet öppnades av ordförande Hans-Åke Höber vilken hälsade hela 31
medlemmar välkomna.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Mötets behöriga utlysande
Deltagarna ansåg att mötet utlysts enligt stadgarna.

§4

Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Hans-Åke Höber
Till mötessekreterare valdes Ulf Olsson
Till justerare/rösträknare valdes Jan Hagman och Peter Gustafsson.

§5

Styrelsens redovisningar
Verksamhetsberättelsen upplästes och kommenterades av Hans-Åke Höber och
årsmötet godkände denna.
Ekonomiredovisningen upplästes och förevisades på ett ypperligt sätt med hjälp
av OH av Laszlo Szabo och godkändes därefter.

§6

Revisionsberättelsen upplästes av Bo Hjalmarsson och godkändes.
Räkenskaperna ansågs mycket väl iordning.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000.

§8

Budget samt medlems- och sjöavgifter för verksamhetsåret 2001
a) Budgeten förevisades av Laszlo och godkändes av årsmötet.
b) Medlemsavgift: 100:- (oförändrad)
Sjöavgift: 250:- (oförändrad)
Engångsavgift: 400:- (oförändrad)
Dagkort: 100:- (oförändrad)
Dagkort: 50:- för medlem utan sjötillstånd. (oförändrad)
Årsmötet beslutade att godkänna ovanstående avgifter.

§9

Val av styrelse verksamhetsåret 2001
Ordförande: Jesper Bood (nyval)
Sekreterare: Ulf Olsson (omval)
Kassör: Laszlo Szabo (omval)
Ledamöter: Daniel Isander, Tomas Kjellin (omval)
Stig Sewik, Hans-Åke Höber (nyval)

§ 10

Val av revisorer
Bo Hjalmarsson och Jan-Åke Fritiofsson (omval)
Gunnar Björkman, revisorssuppleant (omval)

§ 11

Val av valberedning
Erland Sandberg och Hans Ågaurdh (omval)

§ 12

Svarttjärn
Erland Sandberg visade med hjälp av OH fångststatistik från Svarttjärn för år
2000. Statistiken redovisas även i T.L.
Kjell Edgren och Gunnar Björkman erbjöd sig att inför vårens mjärdfiske sköta
både utplacering samt vittjning. Kjell ordnar så att vägarna är farbara genom
plogning, skrapning och sandning. Även virket till nytt vindskydd skänker han
till klubben. Den enda betalning för detta är att den behjälplige ”virkessågaren”
får ett årsfiskekort. (Svarttjärnsgruppen fick uppdraget att ordna detta)
Nymphens alla medlemmar bockar och tackar för all denna hjälp och service.
Kommande aktiviteter:
Arbetsdag lördag den 12/5. Följande arbetsinsatser föreslogs: En koll om Kjell
Qvarnströms växtutplantering slagit väl ut (ev.genom draggning?),
Insektsinventering för att inför kommande år planera och utverka en
handlingsplan för att öka insektslivet. (ansvarig, Cornelis Hollestein), PHmätning (ansvarig, Erland Sandberg), ev. slyröjning vid sidorna av södra vägen.
(Mikael Karlsson kontaktar Arne Axelsson på ”Stora”)
Vårutsättning av 100kg RB med en medelvikt av 1,2 kg mellan 11-14/5.
Vårfest 18/5 med efterföljande premiärfiske.
KM, pimpling (Ansvarig Hans Ågaurdh) Vid detta datum skall även virke dras
över isen. Datum presenteras i T.L.
Höstutsättning: Diskuterades RB eller Öring och mötet beslutade att låta
vårfisket vara avgörande för vilken fiskart som skall utplanteras. Deltagarna vid
vårfesten (18/5) fick i uppdrag att besluta höstutsättningen.
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vad som gäller i dagsläget för att få
kalkningsbidrag etc.

§ 13

Ärenden
a) Förtjänsttavlor
Hans-Åke överlämnade förtjänsttavla till Lars Gustafsson för mångårig
tryckerihjälp av bl.a. Tight Lines.
Olle Blom (ej närvarande) förärades en förtjänsttavla för mångårig hjälp under
tisdagskvällarna och för alla vackra saker han skänkt till föreningen. (Fantastiskt
vacker ordförandeklubba och otroligt vackra knivar till årsfesternas lotterier).
Jesper Bood fick uppdraget att vid nästa tisdagsträff överlämna tavlan.
b) SFF
Medlemsavgiften har höjts från 400 till 600:-. Årsmötet godkände medlemskap
under 2001. SFF:s medlemsblad kommer att publiceras i T.L.
Styrelsen fick uppdraget att undersöka medlemsavgifter för ev. anslutning till
Sportfiskarna.
c) Fiskevårdsstipendium
Förslag: Jonsbyälven (Acksjöns FVO) där ryktet går att den åter skall öppnas för
fiske. Östanåsälven lär ha fått pengar för fiskevårdsåtgärder och ett möte skall
hållas inom kort. Kjell Edgren informerar Mikael Karlsson som i sin tur
informerar FK Nymphens styrelse.
Styrelsen undersöker dessa båda förslag och återkommer till halvårsmötet.

d) Övrigt
Förslag till kommande föreläsningar: Gunnar Johnson, Martin Falklind, Mikael
Frödin.
Hans-Åke Höber kontaktar Gunnar Johnson, Jesper Bood kollar Martin Falklind
och Gunnar Blomster kontaktar Mikael Frödin.
Styrelsen avgör sedan vilken föreläsare som kommer att anlitas.
§ 14

Övriga frågor
Broderade klubbT-shirts?. Lars G. Nyström och Jesper Bood informerade om att
arbetet lagts ner p.g.a. svårigheterna att få fram besked och prisuppgifter från de
tillfrågade företagen. Mötet föreslog istället att Nymphen tar fram T-shirts med
tryck. Jan Jansson fick uppdraget att ta fram prisuppgifter och företag samt
meddela styrelsen som därefter tar beslut.
Mattias Wennerberg föreslog att en medlemsrekrytering borde göras på
Karlstads Universitet. Mattias åttog sig att sätta upp ev. PR-blad på
Universitetets anslagstavlor..
Styrelsen formulerar och trycker upp en klubbinformation för uppsättande samt
publicering på FK Nymphens hemsida.
Aktivitetsbidrag? Kommunen ger ej längre aktivitetsbidrag utan det är endast
samarbetet med Studiefrämjandet som kan generera pengar.
Mjärdfisket, våren 2000?. Enligt Cornelis Hollesteins personliga intryck verkar
medellängden på abborrarna ha ökat med c:a 1 cm. En koll görs efter denna vårs
fiske och statistik skall föras för att utröna vilka effekter mjärdfisket har.

§ 15

Mötet avslutades med att Hans-Åke Höber överlämnade ordförandeskapet till
Jesper Bood. Erland Sandberg tog tillfället i akt och utdelade blommor (knyckta)
som tack till vår avgående ordförande för mycket väl genomförda år. Mötet
applåderade och Höber tackade alla medlemmar samt återbördade blommorna
med ett tack till Älvkullegymnasiet för att vi genom åren fått tillåtelse att ha våra
möten här.
Fiskeklubben Nymphen ger fullmakt till ordförande Jesper Bood och kassör
Laszlo Szabo rätten att teckna föreningens löpande förvaltning och ekonomi.

Mötesordförande:

Hans-Åke Höber

Mötessekreterare:

Justeras:

Ulf Olsson

Peter Gustafsson

Jan Hagman

