Protokoll
2002-05-06

Styrelsemöte
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Närvarande:
Daniel Isander, Tobias, Jesper Bood, Ulf Olsson, Laszlo Szabo, Stig Sewik, Hans-Åke Höber
§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till sin nya lägenhet.

§2

Dagordningens godkännande
Dagordningen upplästes och godkändes

§3

Skrivelser
A/ Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet 020327 lästes igenom. Fiskeregler och etiska regler är
upptryckta och uppsatta. Nya medlemmar får dem i introduktionspaketet. (se
rapporter nedan)
Hans-Åke fortsätter att undersöka stipendiekandidat Bengtsson inför halvårsmötet. Jesper har talat med Gunnar Westrin om föreläsning i höst och det verkar
OK.
Med dessa kommentarer lades protokollet till handlingarna.
B/ Post
Endast medlemsblad från SFF. Till Tight lines för publicering.
C/ Inga övriga skrivelser fanns att redovisa.

§4

Rapporter
A/ Ekonomi och medlemssituationen
Kassören rapporterade att vi i nuläget är 96 medlemmar. 80 har sjötillstånd och
4 står i kö. Ersättning från Studiefrämjandet för cirklarna är på gång.
B/ Svarttjärn
Allt flyter på enligt planerna, förutom lomön. Arbetsdagen gick över förväntan
och det nya vindskyddet är på gång. Fiskisläpp sker på måndag 13/5. Edgren har
sagt ifrån sig ansvaret för mjärdfisket, tyvärr, vilket innebär att ingen organiserad
tömning av dessa blir av i år.
C/ Övrigt
- Besök på Böjda spön
Delegationen Ulf och Cecilia Olsson försvarade klubbens färger och åkte till
Sunne för att gästa Böjda spön. Stort manfall alltså.
- Kalkning
Ulf har talat med Tomas Kjellin, som tidigare fått styrelsens uppdrag att
undersöka hur kalkningsplanerna för Svarttjärn ser ut. Det verkar vara som så att
kommunens kalkningsplan ligger till grund för Länsstyrelsen. Krav för kalkning
är att ett FVO är organiserat eller att vattnet har minst 100 fiskande/år. Planen för
Karlstad kommun är klar, men ännu ej insänd till Länsstyrelsen. Ulf kontaktar
ansvarige Tord Ripemo på kommunen.

- Information
Kassören har ordnat så att fångstrapportmall och etiska regler är inplastade och
klara. Nya medlemmar får ett introduktionspaket med regler, stadgar och
djupkarta över Svarttjärn.
- Avgift
Vi beslöt att fr o m nästa år kommer en avgift på 50:- att läggas på de
inbetalningar av medlemsavgiften som kräver påminnelse. Den nya rutinen
meddelas på halvårsmötet.
Klubbens lilla bokarkiv kommer att förvaltas av sittande ordförande. Stig
påpekade att en exklusivare bok om spöbyggnad tidigare inköpts men försvunnit.
§5

Kommande verksamhet
Följande verksamhet är planerad under vår och höst:
- 13/5
Fiskisättning
- 17/5
Vårfest
- 18/5
Premiär
9/9
Fiskisättning
- 10/9
Halvårsmöte
- 14/9
Arbetsdag och premiär
- 22/10
Bild- och videokväll
- 16/11
Årsfest och föredrag av Gunnar Westrin
Fr o m 1/10 är det organiserade flugbindarkvällar på Gjuteriet i Laszlos regi.
Tisdagarna på Älvkullen har försvårats med nya låsrutiner. Jesper undersöker med
Älvkullingarna Bertil och Erland om det går att ordna smidigt.
Ev fiskeresa till Glomma i höst diskuterades.

§6

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte går av stapeln 2/9 kl 18 00 hemma hos Stig

§7

Mötet avslutades.
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