FK Nymphen

Styrelsemöte 26/11 – 2002
Protokoll

Närvarande:
Jesper Bood, Tobias Rådberg, Daniel Isander, Laszlo Szabo, Stig Sewik, Hans-Åke Höber

§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningens godkänna nde
Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
A/ Föregående mötes protokoll
Kommentarer: Kalkyl från Svarttjärnsgruppen ska tas fram. Jesper tar upp det.
Knivkurs med 7 deltagare har startat på Älvkullen tisdagskvällar.
Telefonkedjan inför årsfesten var mycket lyckad. Många uppskattade att vi
hörde av oss.
B/ Post
Ingen post har inkommit sedan förra mötet.
C/ Övriga skrivelser
Gunnar Westrin har skrivit i vår gästbok på hemsidan och tackat för ett lyckat
arrangemang och trevlig fest.

§4

Rapporter
A/ Ekonomi
Kassören gick igenom klubbens ekonomiska status. Årets resultat hittills visar
På ett överskott på 2406:-. Klubbens tillgångar är i dag 30 670:-, inklusive lager.
Vi är idag 103 medlemmar. 22 av dessa saknar sjötillstånd, och 11 står i kö för
ett sådant.
B/ Svarttjärn
Enligt uppgift ligger ca 15 cm is på tjärnen. Med andra ord är pimpelsäsongen
igång. Svarttjärnsgruppen har inget att rapportera.
C/ Övrigt
30-årsjubileet var mycket lyckat konstaterade vi. Föreläsningen lockade totalt 60
personer, varav 28 kom utifrån. Stig rapporterade att samtliga media varit
kontaktade, men endast en liten artikel om fiskevårdsstipendiet kom i NWT.

§5

Kommande verksamhet
- Tisdagarna på Älvkullen har fått ett lyft genom knivslöjdskursen, och fortsätter
som vanligt.
- Fiskeresa till Västkusten beslutades till 5-6/4, alternativt 12-13/4. Erfarna
havsöringskaggare i klubben ska konsulteras om bästa plats. Klubben
subventionerar resan, och detta preciseras i budgeten inför årsmötet.

- Årsmötet beslutades till 11/2 –2003. Jesper talar med Erland Sandberg om
valberedningen. Kallelse går ut så medlemmarna har den senast en vecka innan
mötet. Då inbjuds också till havsöringsresan.
- Styrelsemöte 28/1 på Älvkullen för att förbereda årsmötet och behandla ev
inkomna motio ner.
- Därpå kommande styrelsemöte fastställdes till 4/3.
- 18/3 fastställdes som preliminärt datum för videokväll, alternativt föreläsning.
Alla ombeddes undersöka intressanta alternativ till föreläsare.
Styrelsen föreslår Svarttjärnsgruppen följande datum inför våren:
- 5/5 Fiskisättning
- 9/5 Vårfest
- 10/5 Arbetsdag och fiskepremiär.
- Den 28/3 ska medlemsavgiften vara kassören tillhanda. Tvingas vi skicka en
påminnelse tillkommer 50:- i hanteringsavgift enligt tidigare beslut.
- KM i pimpel föreslogs genomföras 8/3.
- Finns intresse kan eventuellt en samordning av resa till flugfiskemässsan i
Älvsjö ske.
§6

Övriga frågor
Nästa styrelsemöte blir alltså 28/1 – 2003 på Älvkullen.
Laszlo berättade om den strukturerade flugbindningen på onsdagar. Fler
deltagare är välkomna. Annonsering kommer att ske vid redskapsaffärer och i
TL.

§7

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade särskilt Tobias för fikat.
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