FK NYMPHEN

Styrelsemöte 010424
Närvarande:
Jesper Bood, Hans-Åke Höber, Ulf
Olsson, Laszlo Szabo, Tomas Kjellin,
Stig Sewik, Daniel Isander

§1

Mötet öppnades
FK Nymphens ordförande Jesper Bood hälsade den kompletta styrelsen
välkommen till Älvkullegymnasiet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
a) Föregående mötesprotokoll (010313):
Genomlästes och godkändes med kommentarer som tas upp under
protokollets punkter.
b) Post:
-SFF:s årsbok överlämnades till Stig. Boken beslutades gå på rundgång
inom styrelsen.
-Göran Frick, SFF har inkommit med förfrågan om att få hålla sitt
styrelsemöte hos FK Nymphen den 30/6 samt en gemensam aktivitet 1/7.
Styrelsen såg detta som en komplimang och Jesper, Laszlo; Daniel och Stig
kan ställa upp dessa datum. Övriga styrelsemedlemmar är redan bokade för
fiske i Norge. Ett möte med intresserade Nymphenmedlemmar skall hållas
ca:14 dagar efter T.L:s utgivning. Datum annonseras i T.L. Laszlo meddelar
att FK Nymphen hälsar SFF välkommen till Karlstad.
c) Övrigt:
Inget övrigt framkom

§4

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituation:
Laszlo (sin vana trogen) redovisade ekonomin och medlemssituation på ett
oklanderligt sätt. Total behållning: 40.558,88:- 24/4 2001. 98 medlemmar
varav 10 skall strykas. 78 sjötillstånd under förutsättning att alla betalar.
10 är passiva varav 1 kvarstår i kön och en är fiskerättsägare. 2 ytterligare
medlemmar kan få sjötillstånd direkt och ingen kö finns. Medlemslista
ordnar Laszlo och skickar senast 1/5 till Stig samt Jan Jansson för införande
i T.L. Medlemsvärvningsblad lämnas till Universitetet för uppsättning på
anslagstavlor.
Betalningsproblemen togs upp och här påpekades att styrelsen sedan
tidigare beslutat att medlem som ej betalat före 15/4 skall strykas.
b) Svarttjärn:
Jesper deltog på gruppens möte 23/4. Kjell Edgren fixar i mjärdarna så fort
isen gått och ringer till Erland. En hink vägs och därefter hålls koll på hur
många hinkar som tas upp. Diskuterades om det är viktigt att hålla koll på

vikt, längd etc. på upptagna abborrar och hur detta isåfall skall registreras
och utvärderas under kommande år. Inget beslut togs.
Tillsynsfrågan: Erland har ej förnyat sitt förordnande. Svarttjärnsgruppen
vill inte hålla koll på antal tillsynsmän utan överlåter detta till styrelsen.
Styrelsen ser till att om tillsynsmännen blir för få anordna en kurs.
Arbetsdagen: Spänger skall köpas. Beslutades köpa in 100m 2 tum/6.
Presenning över vedförrådet, gräva ur kanalen under bron. Erland tar PHtest.
Fiskinköp: 100 st. RB med en medelvikt på 1,2 kg är beställt. Av misstag
beställdes enligt T.L. där det stod 100 st, vilket skulle ge en klar fördyring.
Enligt beslut skall det vara 100 kg. och Laszlo tar kontakt med odlingen och
ändrar beställningen.
Övrigt som diskuterades ang. arbetsdagen var frågor som: Hur skall
inventeringen av Nitella gå till? Slyröjning, vilket ansågs vara ett alldeles
för stort arbete under arbetsdagen. Jesper tar kontakt med Mikael Karlsson
ang. dessa frågor. Kjell Edgren har båt vid Svarttjärn.
Jesper utsågs till styrelsens representant i Svarttjärnsgruppen.
c) Övrigt:
Stig har varit i kontakt med Länsstyrelsens fiskevårdskonsulent ang.
fiskevårdsstipendiat och det visar sig att båda de föreslagna redan fått
stipendiet. Stig kontaktar Kjell Qvarnström ang. en ev. kandidat från Stöllet.
Jesper kollar med Mikael Karlsson ang. Jonsbyälven.
Kalkningsbidrag skall undersökas enl. årsmötesbeslut. Tomas kontaktar
Länsstyrelsens miljövårdsenhet och kollar detta.
Årsavgift för FK Nymphen till Sportfiskarna var ett annat uppdrag som gavs
av årsmötet. Hans-Åke undersöker detta.
Jesper kontaktar Cor som åttog sig uppdraget att göra en plan för
insektsinventering i Svarttjärn.

§5

Planering av hösten
Stig kom med förslag om hur vi skulle kunna planera aktiviteter framöver
innehållande bl.a. almanacka samt ett välformulerat aktivitetsblad. Detta
uppskattades mycket av styrelsens medlemmar och genast kom planeringen
igång enligt följande:
-Halvårsmöte 11/9.
-Jesper tar kontakt med Jan-Ove Johansson och frågar om han kan tänka sig
hålla i en Sysslebäcksresa 29-30/9. Alternativt Trysil: ansvarig Hans-Åke.
-Flugbindningskvällar med Laszlo 2, 9, 16 samt 30/10.
-Stig kontaktar Hans Ågaurdh och föreslår honom att hålla i en videokväll
23/10.
-Föreläsning Mikael Frödin 6/11.
-Årsfest 23/11.
-Tisdagskvällar, Älvkullen
Utöver detta tillkommer höstisläpp, fiskepremiär samt arbetsdag. Förslag på
datum överlämnas till Svarttjärnsgruppen att besluta.
Planeringen delges medlemmarna vid halvårsmötet.
Av bara farten gjordes även en grovplanering inför våren 2002 enligt följande:
-Föreläsare 22/1.

-Årsmöte 12/2.
-KM i pimpel 2/3.
-Rödingfiske 9/3
-Havsöringsfiske 6/4.
-Redskapsdag 27/4.
Planeringen läggs ut på hemsidan efter halvårsmötet 11/9 2001.

§6

Kommande verksamhet
-Föreläsning Anders Eklöv, 8/5 Mediasalen, Älvkullen kl.19.00.
Laszlo sköter försäljning av T-shirts samt ordnar fikabröd för 30 pers. Termosar
med kaffe och thé tar alla utom Ulf och Tomas med sig. Jesper hälsar
välkommen och avslutar med att överlämna T-shirt som tack till herr Eklöv.
-Arbetsdag, Svarttjärn 12/5 kl.10.00 vid vindskyddet enl. kallelse.
-Fiskisättning 14/5 ca:kl.18.00.
-Vårfest 18/5.
-Fiskepremiär 19/5.

§7

Övriga frågor samt nästa möte
-Laszlo ordnar en skrivelse till SFF med ett välkommen till FK Nymphen 30/6
samt 1/7. Förslag på boende för SFF:arna är Skutberget.
-Jesper tog upp problemet med att påminnelse för medlemsavgiften skickats för
tidigt. Beslutades att kommande år skall påminnelse skickas tidigast 2 dagar
efter sista betalningsdag.
Nästa möte: Älvkullegymnasiet tisdag 28/8 kl.18.30. Stig fixar kaffe och kaka
samt Tomas kaffe och thé.

§8

Mötets avslutande
Mötet avslutades med att Jesper tackade mötesdeltagarna för ett konstruktivt
möte och visat intresse samt berättade att han (för första gången) får lära sig
leva efter en almanacka.

Vid pennan

Ulf Olsson

