FK NYMPHEN

§1

Halvårsmötesprotokoll
2001-09-11

Halvårsmötet öppnades av ordförande Jesper Bood som hälsade 18
medlemmar varmt välkomna.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Val av justeringsmän/rösträknare
Till justerare/rösträknare valdes Lars G. Nyström och Christian Nyström.

§4

Rapporter från styrelsen
a) Ekonomi och medlemssituation
Laszlo presenterade ekonomi och medlemsituation på ett snyggt och gediget sätt
bl.a. med hjälp av OH-projektor. Behållning vid årets början: 18380,33:Inkomster under året: 39217,45:- Utgifter under året: 22003:-. FK Nymphens
totala behållning i dagsläget är 35594,78:-.
Antal medlemmar är 98 personer varav 81 har sjötillstånd. 1 fiskerättsägare. 16
är utan sjötillstånd varav 5 står i kölista.
b) Fiskevårdsstipendium
Jesper presenterade stipendiatförslaget från styrelsen: Bruno Sjökvist.
Motiveringen upplästes vilken är skriven av turistintendent Pär Näslund vid
Årjängs kommun. Mötet beslöt godkänna förslaget. Vid utdelandet av stipendiet
kommer en artikel med bild att utformas som också kommer att delges pressen.
Gunnar Björkman meddelade att Kjell Edgren föreslår att kommande
stipendieutdelning går till Jan Bengtsson för hans arbete i Jonsbyälven.
Mötet beslutade att styrelsen forskar vidare i ämnet och återkommer till
årsmötet ang. kommande stipendiat.
c) Klubbanslutning till Sportfiskarna
Hans-Åke rapporterade om den kontakt han haft med Sportfiskarna och läste
upp information från denna organisation. Klubbmedlemsavgiften är 2000:-/år
för föreningar med upp till 100 medlemmar. Många frågetecken uppstod vad
som ingår i Sportfiskarnas uppdrag och bl.a. vilka fiskevårdande åtgärder som
Sportfiskarna utför och är delaktiga i. Mötet beslutade att styrelsen forskar
vidare och återkommer till årsmötet med ytterligare information och ev. förslag
till klubbmedlemsskap.

§5

Svarttjärn
a) Rapport från Svartjärnsgruppen
Hans Ågaurdh informerade om gruppens arbete. Vårens mjärdfiske på abborre
gav ett resultat på ca:3000 individer med en snittvikt av 53 gram.
Cor har utfört en insektsinventering med hjälp av skolklass. Cor var ej
närvarande på halvårsmötet och därför fanns ingen information att ge
medlemmarna om resultatet. Rapport kommer senare. Dock ryktas att det finns
en stor artrikedom i Svarttjärn.
Arbetsdagen kombineras med premiärfiske och går av stapeln den 15/9.
Spänger, vedklyvning m.m. står på arbetsschemat.
b) Övrigt
SFF:s styrelses möte med Nymphen månadsskiftet juni/juli kommer att
presenteras i T. L. Bl.a. kommer de synpunkter och ideér som framkom under
fisket i Svarttjärn att redovisas.
Många synpunkter framkom ang. fiskisättningar i Svarttjärn: 3 isläpp/år, inte
mer fisk utan mer miljövårdande insatser, medlemsavgifter kontra fiskinköp,
klubbfilosofi, mer naturligt vatten var några av de saker som ventilerades.
Ordföranden föreslog att de medlemmar som har ideér och förslag inkommer
med motion till styrelsen för att sedan tas upp på kommande årsmöte.

§6

Höstens aktiviteter
Per Olsson informerade om ny tidigarelagd larmtid på Älvkullen, varför en del
aktiviteter kommer att flyttas till Studiefrämjandets lokaler på Gjuteriet
(Herrhagen).
a) Styrelsens förslag
-13/9 Fiskutsättning.
-15/9 Arbetsdag kl. 10-14 därefter premiär. Svarttjärnsgruppen fixar fikat
-18/9 Start tisdagskvällar med säsongsavslutning 11/12.
-2, 9, 16 samt 30/10 kl.18.30 Flugbindningskvällar med Laszlo. Start Älvkullen
och därefter i Studiefrämjandets lokaler.
-6-7/10 Fiskeresa, Sysslebäck. Ansvarig Hans-Åke
-23/10 kl. 18.30 Videokväll Hans Ågaurdh på Gjuteriet. Ansvarig: Stig
-6/11 kl 19.00 Universitetet Föreläsning Mikael Frödin. Ansvarig: Laszlo
-11/12 kl.18.30 Bild och filmkväll på Gjuteriet. Ansvarig: Ulf
Laszlo Szabo tar kontakt med Studiefrämjandet ang. lokal på Gjuteriet.
Ulf Olsson kollar upp möjligheten att ta med videoprojektor under videokvällen
23/10 samt Bild och filmkvällen den 11/12.
b) Årfest
Till festkommité utsågs: Daniel Isander, Ola Eliasson och Tobias Rådberg.
Behjälpliga dagen efter årsfesten: Årsfestdeltagande medlemmar.
Årsfesten går av stapeln den 23/11 2001.

§7

Övriga frågor
Prisutdelning KM i pimpel
Plakett utdelades under applåder till vinnaren Gunnar Björkman av Jesper
Bood.
Laszlo bad Gunnar inkomma med vandringspriset för att få sitt namn
ingraverat.
Medlemmarna uppmanades att delta i högre utsträckning än tidigare år på
kommande klubbmästerskap.
GunnarBjörkman rapporterade att virke till nytt vindskydd är sågat och färdigt
och ligger på tork hos Kjell Edgren. Virket forslas över isen i vinter under en
arbetsdag kombinerad med KM. Datum för detta kommer i senare utskick.

§8

Mötet avslutades
Ordförande Jesper Bood tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade
mötet.
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