PROTOKOLL
FK Nymphen

Styrelsemöte
2003-01-28

Närvarande: Jesper Bood (ordf), Tobias Rådberg, Daniel Isander, Stig Sewik, Laszlo Szabo,
Hans-Åke Höber (sekr)
§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till de mjuka sofforna på
Älvkullegymnasiet.

§2

Dagordningens godkännande
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§3

Skrivelser
A/ Föregående mötes protokoll
Vi gick igenom föregående mötes protokoll. Kommentarer:
- Till datum för aktiviteter och möten tillades flugfiskemässan 28-30/3
- Gunnar Westrin skriver trevligt på sin hemsida om sitt besök i Karlstad
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
B/ Post
- NKFVOF har skickat utkast till verksamhetsberättelse och kallelse till
styrelsemöte till Stig. Stig kommenterade berättelsen och menade att det är
mycket som händer och intressant för oss att följa. Han väckte frågan om vi
borde ompröva vårt beslut att inte ha någon representant på
fiskevårdsområdesföreningens möten. Vi beslöt att ta upp frågan på
årsmötet.
- Laszlo har fått, och vidarebefordrat, mail om Islandsfiske.
- Årligt besked från skattemyndigheten har också inkommit. Klubben är inte
skattskyldig.
- Vi har också fått medlemsblad från SFF med inbetalningskort för årsavgiften
på 600:-, vilken vi beslutade att kassören skall betala.
C/ Övriga skrivelser
Inga övriga skrivelser rapporterades.

§4

Rapporter
A/ Ekonomi och medlemssituationen
- Idag har vi 109 medlemmar. 80 sjötillstånd utdelade. 15 står i kö.
- Revisorerna har gått igenom räkenskaperna för 2002 och godkänt det hela.
- Resultaträkningen för 2002 presenterades av kassören. Nettoresultatet för
2002 blev 5467.65.
- Även balansräkningen presenterades och visar på tillgångar för ca 33 000:-.
- Vi resonerade om kostnader respektive intäkter för föreläsningarna och
Laszlo fick i uppdrag att räkna ut nettokostnaden.
- Kostnader och intäkter för jubileumsfesten gick jämnt upp, förutom
underhållningen.

B/ Budget
- Kassören presenterade ett budgetförslag för 2003. Förslaget var
överbalanserat med dryga 2000:-. Utifrån detta förslag fördes en diskussion.
- Svarttjärnsgruppen har önskemål om 5000:- att disponera förutom
kostnaderna för fisk. Detta innebär en total kostnad för Svarttjärn på 18
500:- för verksamhetsåret 2003. Vi justerade budgetförslaget utifrån detta.
- Vi beslutade budgetera 2000:- för subvention av fiskeresor. Som norm
bestämde vi 200:-/person dock max 2000:-.
- Genom dessa ändringar blir budgeten något underbalanserad.
- En diskussion om medlemsavgiftens storlek i relation till klubbens årliga
vana att gå med överskott och späda på det egna kapitalet vidtog. Vi beslöt
att inte föreslå någon sänkning av medlemsavgiften, utan i stället vara mer
generösa till ekonomisk stimulans till aktiviteter i klubben.
C/ Övriga rapporter
Inga övriga rapporter
§5

Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit inför årsmötet.

§6

Årsmötet 11/2 - 2003
- Vi fastslog dagordningen för årsmötet. Punkten övriga frågor läggs utanför
mötesdagordningen
- Förtjänsttavlor ska delas ut. Kassören tar med dem till mötet.
- Vi beslöt att förlägga årsmötet till Studiefrämjandets lokaler på Gjuteriet.
Kassören bokar lokal och fika i cafeterian.
- Verksamhetsberättelse för 2002 utarbetas av ordförande.
- Fråga om kastkurs tas upp på årsmötet.
- Till kandidat för fiskevårdsstipendiet föreslår styrelsen Stig Johansson och
Hans Skagerlind som arbetat med öringstammar i Knoon fvo.

§7

Kommande verksamhet
Vi beslutade om en preliminär verksamhetskalender som kommer att föreläggas
årsmötet:
- 4/3
Styrelsemöte
- 15/3
KM i pimpel
- 18/3
Videokväll på Gjuteriet
- 12-13/4 Havsöringsfiskeresa
- 5/5
Fiskisättning
- 9/5
Vårfest
- 10/5
Arbetsdag och premiär

§8

Övriga frågor
Vi diskuterade föreläsningar och ansåg att alla bör bidra till att undersöka
Kostnader och möjligheter för olika föreläsare.

Protokollförare

Justeras
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Jesper Bood

