FK NYMPHEN

Styrelsemöte 021009
Närvarande:
Jesper Bood, Ulf Olsson, Laszlo Szabo,
Stig Sewik, Daniel Isander

§1

Mötet öppnades
Jesper Bood hälsade styrelsen välkommen till mötet. Denna gång med fantastisk
utsikt över Karlstad i Laszlos högt belägna boende.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
a) Föregående mötesprotokoll (020902):
Jesper meddelade att nycklar till Älvkullen nu är OK!
Styrelsen tackar Jesper för tålmodigt arbete.
Halvårsmötesprotokoll (020910)
-Hans-Åke har gjort förslag till diplom för stipendiaten Anders Nillroth.
Daniel tar kontakt med Hans-Åke och gemensamt fixar de till en motivering
som Stig sedan skickar tillsammans med inbjudan. Diplom och check utdelas
på jubileumsfesten 16/11.
-Kalkyl från Svarttjärnsgruppen skall tas fram inför nästa budget.
b) Post:
Ingen post fanns att redovisa.
c) Övrigt:
Inget övrigt framkom.

§4

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituation:
Laszlo delgav styrelsen det ekonomiska läget och medlemssituationen. Årets
resultat 2002-10-03 är 19.224,55:- Total behållning 42.424,43:-. Faktura på
fiskisläppet har ej inkommit. Budgeten kommer att hålla enligt Laszlo.
Medlemssituation: 101 medlemmar totalt, 80 sjötillstånd, 20 endast
medlemmar varav 9 står i kö samt 1 fiskerättsägare. 2 nya medlemmar på
gång.
b) Svarttjärn:
Arbetsdagen fungerade bra. Nya lomön (Boodö) är på plats tack vare
Jespers snickrande och simmande. Nya vindskyddet har fått ett provisoriskt
tak.
c) Övrigt:
Inget.

§5

Jubileet 16/11
Stig har tagit fram följande sammanfattning (tack för det, duktigt jobbat):
Kl.15.00
Föreläsning:
Kammarmusiksalen, Sundsta

Westrin – (Boendekostn :465+strömsladd + projektor + duk. In i
lokal 14.15
Stig
Lokal –
Bertil
Tidningar – (NWT, VF, K-tidn)
Stig
Inbjudan klubbar –
Stig/Laszlo
Inträde – 50 kr/icke medlemmar
Laszlo
Välkommen – Avtackning (T-shirt)
Jesper
Betalning –
Laszlo
Fika- (Danne:kaffe+bulle 15:-, Vi tar 20:-)
Jan
SaftBertil
EngångsglasJan
KL.19.00

§6

Lokal – Sundsta-Älvkulle
Bertil+Erland(kvällen)
Mat+ kaffe o kaka 115:Danne +
Jan
Drink – 20:- + snacks
Jan
Städning – inhyrs
Stig
Inbjudan till medlemmar Stig/Laszlo
Prisnivå : 150:Inbjudan till:
Stig/Laszlo
4 st fiskevårdspristagare, Westrin, Bergquist, 3 st
redskapsaffärsinnehavare , chefredaktör , Vogel,
På programmet bl a:
- Fiskevårdspris
Westrin +Jesper
- Förtjänsttavlor ?
Jesper + Laszlo
-Lotteri –
Tobias
(Viktigt att det finns tillräckligt med lottringar, 2 kr/st)
Underhållning – (Tor & David)(mat+3000:-)
Jan

Kommande verksamhet
-Tisdagskvällar Älvkullen 18.30 – 21.00. Diskuterades hur ”puffa” för
kvällarna. Idéer som framkom var att ta fram infoblad att lägga i fiskebutiker.
På hemsidan ha info om ”Veckans fluga” Mönsterbeskrivning fås när man
kommer.
-22/10 Videokväll Gjuteriet
Ulf/Laszlo
-Laszlos strukturerade flugbindningskurs onsdagar
-Jubileet 16/11

§7

Övriga frågor samt nästa möte
-Styrelseförslag till en subventionerad fiskeresa (fast belopp) tas fram inför
våren.
-Alla styrelsemedlemmar får en medlemslista från Laszlo att efter den 3/11
ringa och trycka på medlemmarna inför föreläsningen och festen 16/11.
Nästa möte: Älvkullen tisd. 26/11 kl.18.30.

§8

Mötets avslutande
Jesper avslutade mötet och vi tackade Laszlo för utsikt och mycket gott fika.
Vid pennan
Ulf Olsson

Justeras

