FK NYMPHEN

Styrelsemöte 010828
Närvarande:
Jesper Bood, Hans-Åke Höber, Ulf
Olsson, Laszlo Szabo, Tomas Kjellin,
Stig Sewik, Daniel Isander

§1

Mötet öppnades
Jesper Bood hälsade den kompletta styrelsen välkommen efter sommarens alla
fiskebravader.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
a) Föregående mötesprotokoll (010424):
-SFF:s träff med FK Nymphen vid månadsskiftet juni/juli ansågs av de
deltagande som mycket trevligt och givande. Mötet skapade bra kontakter
med SFF:s styrelse vilket ex. kan utmynna i hjälp vid fiskeresor,
artikelutbyten m.m-mellan SFF och Nymphen. Vid fisket i Svarttjärn gavs
tips om att åtgärda ”brobäcken” för att ev. få till viss självreproduktion av
öring. SFF:s styrelse ansågs vara genuint intresserade och gör ett mycket
gott arbete.
-Jesper har haft kontakt med Mikael Karlsson angående slyröjning utefter
södra vägen. Det kommer att åtgärdas av Stora Skog men inget datum är
utsatt.
-Stig har varit i kontakt med Per Näslund vid Årjängs kommun ang.
föreslagen fiskevårdsstipendiat Bruno Sjökvist. Per anser att Bruno är ett
mycket gott val för stipendiet och har även skrivit ut en motivering. Stig
föreslog att FK Nymphen gör en PR-kampanj (text + bild) runt
stipendieutdelningen som därefter delges pressen. Halvårsmötet beslutar.
När det gäller den andra stipendiekandidaten ”Jonsbyälven” har forskandet
lagts ner tillsvidare.
-Hans-Åke återkommer till halvårsmötet med ev. klubbmedlemsskap till
Sportfiskarna.
b) Post:
SFF:s medlemsblad nr2/2001 överlämnades till Stig för T.L:s räkning.
c) Övrigt:
Inget övrigt framkom.

§4

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituation:
Laszlo delgav styrelsen det ekonomiska läget med att bl.a. rapportera att
Studiefrämjandets bidrag för föreläsningen med Anders Eklöf inkommit.
Total behållning 2001-08-28 var 35.294,88.

Förhållandet medlemsavgifter och fiskisläpp diskuterades. Om pengar finns
bör fiskisläpp utökas alt. subventionera fiskeresor/föreläsningar etc. Inga
beslut eller rekommendationer togs dock under mötet.
Laszlo ombads att slå samman alla kostnader för Svarttjärn inför den
ekonomiska redogörelsen på halvårsmötet.
Medlemssituation: 97 medlemmar totalt, 81 sjötillstånd, 15 endast
medlemmar varav 4 står i kö samt 1 fiskerättsägare.
Svarttjärnskö: Larserik Jonsson, Maria Johansson, Tomas Kjellberg samt
Ulf Bengtsson.
Medlemströjor har sålts för 2300:-.
b) Svarttjärn:
Jesper rapporterade från Svarttjärnsgruppens möte 22/8. Gustavalax har
hållit öring med en medelvikt på 0,8 kg/100kg för klubbens räkning. Beslut
togs på vårfesten att höstens isläpp endast skall innehålla öring.
Cor har med hjälp av skolklass (18 elever) gjort en insektsinventering som
redovisas på halvårsmötet. Erland redovisar där också vad vårens
abborrfiske gett för resultat. PH-test har utförts. God stämning i gruppen.
-Tomas gav turerna kring hans efterforskande i möjligheterna att ansöka om
kalkningsbidrag för Svarttjärn. Tord Ripemo på Karlstads kommun är den
som gör en handlingsplan för kommunens räkning och ansöker sedan hos
Länsstyrelsen. 100 fiskande krävs för att få möjlighet till bidrag och
allmänheten skall även ha tillgång att köpa fiskekort. Förra kalkningen 1999
var på 12 ton. Jesper tar kontakt med Erland som i sin tur tar kontakt med
Tomas (för bakgrundsinformation) och därefter kontaktar Erland Tord
Ripemo.
c) Övrigt:
Nothing

§5

Planering av hösten
-11/9 Halvårsmöte.
Jesper ordnar kallelse, dagordning, bröd samt muggar.
Övriga styrelsemedlemmar tar med termosar med kaffe och thé.
-13/9 Fiskutsättning.
-15/9 Arbetsdag kl. 10-14 därefter premiär. Svarttjärnsgruppen fixar fikat
-18/9 Start tisdagskvällar
Ovanstående 4 aktiviteter i samma utskick!!
-2, 9, 16 samt 30/10 kl.18.30 Flugbindningskvällar med Laszlo. Start Älvkullen
och därefter i Studiefrämjandets lokaler.
-6-7/10 Fiskeresa, Sysslebäck. Hans-Åke kontaktar Jan-Ove. Om inte Jan-Ove
håller i resan tar Hans-Åke över. Stig erbjöd sig att rita karta över bra
fiskeplatser.
-23/10 kl. 18.30 Videokväll Hans Ågaurdh på Älvkullen. Ansvarig: Stig
-6/11 kl 19.00 Universitetet Föreläsning Mikael Frödin. Ansvarig: Laszlo
-23/11 Årsfest. Festkommité utses på halvårsmötet. Ansvarig: Daniel
-11/12 kl.18.30 Bild och filmkväll på Älvkullen. Ansvarig: Ulf
Dessa aktiviter annonseras i T.L.

§6

Kommande verksamhet
Tas upp vid ett senare tillfälle: se grovplaneringen protokoll 010424.

§7

Övriga frågor samt nästa möte
-Fiskevårdskonferensen i Östersund: Ingen anmälan har hittills inkommit.
Jesper funderar och återkommer. Tomas påpekade att han ej fått mail ang.
konferensen och därför inte kunnat delta i beslutet. Stig kollar vilka epostadresser som ingår i hans Nymphengrupp och åtgärdar inför kommande
utskick via mail.
-Fråga ang. hur föreningen kan ta ”snabba” beslut diskuterades. Styrelsen
beslutade att ordförande och kassör får uppdraget att besluta enligt ”sunt
förnuft-principen” vid akutfall.
-Laszlo informerade om att hemsidan förnyats. Här finns bl.a. en ny funktion
”för styrelsen” innehållande alla protokoll m.m. i PDF-format. Laszlo
informerar och instruerar styrelsen under nästa möte.
-Styrelsens medlemmar uppdrogs att fundera på och ge förslag på föreläsare till
den 22/1 2002. Tas upp vid nästa möte.
-SFF:s årsböcker: ”Drömmars vatten” finns hos Ulf och ”Öring” finns hos
Tomas.
-Nästa möte: 24/10 kl.18.30 Hemma hos Laszlo

§8

Mötets avslutande
Jesper tackade församlingen för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan

Ulf Olsson

