FK NYMPHEN

Styrelsemöte 010313
Närvarande:
Jesper Bood, Hans-Åke Höber, Ulf
Olsson, Laszlo Szabo, Tomas Kjellin,
Stig Sewik

§1

Mötet öppnades
FK Nymphens nytillträdde ordförande Jesper Bood hälsade styrelsen varmt
välkommen till styrelsemötet på Älvkullegymnasiet. Ett särskilt välkommen till
styrelsens senaste tillskott Stig Sewik.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
a) Föregående mötesprotokoll (010116):
Tillsynsfrågan togs upp. Bertil Johansson, Mikael Karlsson, Lars G Nyström,
Erland Sandberg samt Stig Sewik har förnyat förordnandet under år 2001.
Styrelsen ansåg att det för tillfället är tillräckligt många. Jesper Bood fick
uppdraget att meddela Svarttjärnsgruppen att hålla kontroll över tillsynsfrågan
och vid minskat antal tillsynsmän anordna nyutbildning i samarbete med
Studiefrämjandet.
Laszlo berättade att han varit i kontakt med Mikael Frödin ang. föreläsning i
november till en kostnad av 4000:- + omkostnader.( Se även § 7!)
b) Post:
Laszlo meddelade att FK Nymphens postbox sagts upp och att posten i
fortsättningen går direkt till hans hemadress.
c) Övrigt:
Inget övrigt togs upp

§4

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituation
Laszlo informerade om ekonomiläget och utdelade resultaträkning för perioden
010101 - 010313. Nordbankskontot har avslutats och nytt Postgirobankkonto är
upprättat. Föreningens deklaration är utförd. Postgirot kommer att skötas över
Internet. FK Nymphen har fått organisationsnummer (873202-0550)
Skatteregler för ideella föreningar finns hos Laszlo.
FK Nymphen har 97 medlemmar varav 80 har sjötillstånd samt 8 medlemmar
står i Svartjärnskö. 2 nya medlemmar har tillkommit. Medlemsvärvningsblankett
finns på Nymphens hemsida. Laszlo ser också till att Mattias får blanketten
upptryckt för uppsättning på Universitetets anslagstavlor.
b) Svarttjärn
Inget nytt fanns att rapportera sedan årsmötet. Styrelsen skall se till att ha med
en representant vid Svarttjärnsgruppens kommande möten.
Gruppens tänkta aktiviteter skall vara förankrade hos styrelsen innan de
presenteras på halv- eller årsmöten.
b) Övrigt
Stig Sewik informerade om Tight Lines organisation och ekonomi.
Laszlo informerade att ingen anmält sig till erbjuden flugbindningskurs.

§5

Utvärdering av Årsmötet
Samtliga ansåg att mötet var mycket välbesökt och förlöpte i en härligt positiv
anda.
Stig informerade att Jan Jansson tagit fram uppgifter ang. T-shirts med
enfärgstryck till en kostnad av 50:-. Styrelsen beslutade att ta fram ett antal
(100) och försälja dessa till en kostnad av 60:- stycket alternativt 100:- för 2.
Förslagsvis kan medlemmarna hämta köpta T-shirts under tisdagsträffarna på
Älvkullen. Hans-Åke åttog sig att förvara tröjorna.
Medlemsinformation ges i nästa nummer av Tight Lines.
Stig föreslog att FK Nymphen bör finnas representerat vid SFF:s årsmöte i
Västerås den 24/3 kl. 17.00. Styrelsen lyckades dock inte utse någon
representant.

§6

Firmatecknare
Ordföranden Jesper Bood samt kassören Laszlo Szabo har rätten att var för sig
teckna FK Nymphens löpande förvaltning och ekonomi.
Firmatecknare måste utses årligen och skall tas upp till beslut på första
styrelsemötet efter årsmötet.

§7

Kommande verksamhet
Mikael Frödin: Föreläsning ”Alta” den 6/11. Diskuterades om vi skall anordna
i egen regi alt. i samverkan med Studiefrämjandet. Beslutades att Nymphen står
för arrangemanget och fixar egen skrivelse som skickas för pressinformation
veckan innan föreläsningen. Laszlo håller kontakt med Studiefrämjandet ang.
möjlighet till samarrangemang under förutsättning att FK Nymphen kan stå som
arrangör.
P.g.a. tidsbrist tas ytterligare kommande verksamhet upp på nästa möte.

§8

Övriga frågor och nästa möte
Inget övrigt hanns med.
Nästa möte tisdagen den 24/4 kl. 19.00 Plats: Älvkullegymnasiet
Fika fixar Hans-Åke och Ulf.

§9

Mötets avslutande
Jesper Bood avslutade mötet.
Mötet tackar Jesper Bood för väl genomfört ordförandeskap samt Jesper och
Laszlo för gott fika.

Antecknar´n

Ulf Olsson

