FK NYMPHEN

Årsmötesprotokoll
2002-02-12

§1

Årsmötet öppnades av ordförande Jesper Bood som hälsade 17 medlemmar
välkomna.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Mötets behöriga utlysande
Deltagarna ansåg att mötet utlysts enligt stadgarna.

§4

Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Jesper Bood
Till mötessekreterare valdes Ulf Olsson
Till justerare/rösträknare valdes Tommy Kallerdahl och Peter Wahlström.

§5

Styrelsens redovisningar
Verksamhetsberättelsen upplästes och kommenterades av Jesper Bood vilken
därefter godkändes.
Ekonomiredovisningen upplästes och förevisades med hjälp av OH av Laszlo
Szabo och godkändes.

§6

Revisionsberättelsen upplästes av Jesper Bood (ingen revisor fanns på plats)
och godkändes av mötet. Revisionsberättelsen var underskriven av revisorerna
Bo Hjalmarsson och Jan-Åke Fritiofsson
Räkenskaperna ansågs vara mycket väl bokförda.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.

§8

Budget för kommande verksamhetsår
Budgeten förevisades av Laszlo och godkändes av årsmötet.
Avgifterna godkändes oförändrade enligt följande:
Medlemsavgift: 100:Sjöavgift: 250:Engångsavgift: 400:Dagkort: 100:50:- för medlem utan sjötillstånd.

§9

Val av styrelse verksamhetsåret 2002
Erland Sandberg redogjorde för valberedningens förslag till styrelse vilken
godkändes av årsmötet enl. följande:
Ordförande: Jesper Bood (omval)
Sekreterare: Hans-Åke Höber (nyval)
Kassör: Laszlo Szabo (omval)
Ledamöter: Daniel Isander (omval), Stig Sewik (omval),
Tobias Rådberg (nyval), Ulf Olsson (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

Svarttjärnsgruppen
a) Summering av det gångna året samt presentation av idéer och förslag för år
2002.
Erland Sandberg summerade på ett pedagogiskt bra sätt med hjälp av OH
gruppens arbete under 2001 inkl. fångststatistik. Kjell Edgren och Gunnar
Björkman tackades för gediget arbete under mjärdfisket våren 2001.
Redovisades även förslag på verksamhetsplaner för år 2002 inkl. datum för
kommande aktiviteter. Årsmötet godkände gruppens förslag till datum och
aktiviteter. Redovisas även i T.L. OBS! ”se §13, Motioner” för årsmötets
beslut ang. fiskstorlek, antal kg. etc.
b) En presentation av Styrelsens framtagna etiska regler hölls av Hans-Åke.
Berättades även att en mindre revidering av reglerna för fiske i Svarttjärn gjorts.
Dessa kommer att sättas upp vid vindskydden och redovisas i T.L. Ett
informationspaket tas fram för att i samband med nytt medlemskap få bättre
information om klubben och Svarttjärn. Även kartor över Svarttjärn skall då
ingå. Informerades om att kartor även finns på FK Nymphens hemsida.

§ 13

Ärenden
Stadgeändring:
-Hans-Åke förklarade styrelsens förslag till att på årsmötesdagordningen stryka
punkten ”Övriga frågor” enligt föreningslagen. Årsmötet godkände detta, men
med beslut om att punkten ”Verksamhetsplanering” skall finnas på
årsmötesdagordningen.
-Tidpunkten för inkommande av motioner inför årsmötet diskuterades. Beslut
togs att motioner/förslag skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan
årsmötet. Kallelse till årsmöte skall vara medlem tillhanda en vecka innan mötet
enl. befintliga stadgar.
Fiskevårdsstipendium:
Styrelsens förslag Anders Nillroth presenterades av Daniel och Hans-Åke.
Kjell Edgren inkom med motförslag enl. följande: Jan Bengtsson,
Skogsvårdssstyrelsen för hans arbete vid bl.a. Östanåsälven.
Styrelsen uppdrogs av mötet att forska vidare ang. dessa två kandidater och
frågan tas upp för beslut på kommande halvårsmöte.
Inkomna motioner:
Peter Wahlströms motion diskuterades.
1. Fiskutsättning: 2/3 på vår och 1/3 på hösten: Årsmötet ansåg att detta var
tillgodosett enligt Svarttjärnsgruppens och styrelsens förslag.
2. Fiskstorlek: 0,6–1.0kg istället för de stora regnbågarna som släpptes 2001.
Alt. flertalet små och några stora (1,5kg) Diskuterades och gick till omröstning.
Beslutades att följa Svarttjärnsgruppens förslag om 75kg, med medelvikt 1.0kg.
samt 75 kg stora att isättas under våren.

3. Typ av fisk. 2/3 på våren bestående av Regnbåge och 1/3 på hösten bestående
av öring. Mötet ansåg detta tillgodosett.
4. Mängd fisk: Lika stor mängd som under 2001 (inkl. felleveransen av 100kg
öring) Diskuterades livligt med bl.a.förslag om att minska kostnaden för
föreläsare för att få mer pengar till fiskisläpp. Mötet gick dock på styrelsens linje
om att klubbens ekonomi ej tillåter ytterligare fiskisläpp, samt att föreläsare är
ett viktigt inslag i klubbens verksamhet och förslaget avslogs därmed.
5. Maskfiske: Förslag att förbjuda allt maskfiske alt. söka masktillstånd årligen.
Het debatt uppstod om olika fiskemetoders vara eller icke vara. Mötet gick dock
på styrelsens linje att inte lyfta frågan och avslog förslaget i motionen. Befintliga
masktillstånd kvarstår därmed.
Verksamhetsplanering
Jesper redovisade med hjälp av OH-bilder styrelsens verksamhetsplanering för
verksamhetsåret 2002. Planeringen godkändes av mötet och kommer att
redovisas även i Tight Lines.
Informerades snabbt om Sportfiskarnas distriktsmöte 14/2. Styrelsen
återkommer till halvårsmötet med ytterligare information för att kunna ta beslut
om ev. klubbmedlemskap.
Ytterligare frågor hanns ej med.
§ 14

Övriga frågor
Punkten ströks enl. tidigare stadgeändring (se § 13)

§ 15

Mötet avslutades
med att Jesper Bood hastigt och lustigt fick avsluta mötet av tidsskäl. (larmet)

Mötesordförande:

Jesper Bood

Mötessekreterare:
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