PROTOKOLL
Årsmöte 2003-02-11

Fiskeklubben Nymphen

Plats: Gjuteriet, Karlstad
Närvarande : 24 medlemmar
§ 1

Mötets öppnande
Ordförande Jesper Bood öppnade mötet

§ 2

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

§ 3

Mötets utlysande
Mötets utlysande hade skett i stadgeenlig ordning.

§ 4

Val av mötesfunktionärer
a/Till mötesordförande valdes Jesper Bood
b/Till mötessekreterare valdes Hans-Åke Höber
c/Till justerare/rösträknare valdes Ulf Olsson och Tommy Kallerdal

§ 5

Styrelsens berättelse
A/ Verksamhetsberättelse för 2002 delades ut för genomläsning. Ordförande
gick igenom berättelsen och inga frågor eller synpunkter framfördes.
B/ Kassören redogjorde för resultat- och balansräkning för det gångna
verksamhetsåret. Årets överskott slutade på 5467.55:- att jämföra med
budgeterade 1790:Den utgående balansen per 31/12 landade på 33 741.45:- inklusive lager
bestående av tröjor och tygmärken.
Kassören gjorde också en mer preciserad genomgång av hur kostnader och
intäkter för jubileumsföreläsningen med Gunnar Westrin fördelade sig.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades
till handlingarna.

§ 6

Revisionsberättelse
Revisorerna Fritiofsson och Hjalmarson redogjorde för sina synpunkter och
överlämnade revisionsberättelsen. De ansåg att förvaltningen av klubben skett
på ett tillfredsställande sätt och att ekonomin var i god ordning. De förordade
därmed ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§ 7

Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§ 8

Budget
Kassören presenterade styrelsens budgetförslag för 2003. Budgeten är
underbalanserad med 1410:-.
Årsmötet beslutade att bifalla budgetförslaget.

§ 9

Val av styrelse
Valberedningen, företrädd av Erland Sandberg, presenterade sitt förslag till
styrelse för verksamhetsåret 2003, vilket antogs i sin helhet av årsmötet.
Ordförande: Jesper Bood (omval)
Kassör: Laszlo Szabo (omval)
Sekreterare: Hans-Åke Höber (omval)
Styrelseledamöter: Stefan Eriksson (nyval), Stig Sewik (omval), Daniel Isander
(omval), Tobias Rådberg (omval).

§ 10

Val av revisorer
Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant antogs också av
årsmötet:
Revisorer: Bo Hjalmarson, Jan-Åke Fritiofsson (omval)
Revisorssuppleant: Gunnar Björkman (omval)

§ 11

Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Erland Sandberg och Hans Ågaurdh

§ 12

Svarttjärnsgruppen
Erland Sandberg redogjorde för Svarttjärnsgruppens planering för
verksamhetsåret. Förra årets verksamhet beskrevs i verksamhetsberättelsen.
Vi fick oss även statistik över fångade ädelfiskar under året till livs.
De datum som gäller enligt planeringen är följande:
3/5
Arbetsdag
5/5
Isättning av 125 kg regnbåge
9/5
Vårfest
10/5
Premiär
8/9
Isättning av 75 kg öring
13/9
Arbetsdag och fiskepremiär
Under året är ambitionen att det nya vindskyddet ska byggas klart och
Venedigkanalen få fritt strömmande vatten genom sig.
Ulf Olsson rapporterade också om kontakter med Länsstyrelsen beträffande
kalkning.

§ 13

Ärenden
A/ Fiskevårdsstipendium
Styrelsen föreslog att årets fiskevårdsstipendium utdelas till Stig Johnsson och
Hans Skagerlind från Hagfors för ett fint arbete med Knoons fvo och Musån.
Kandidat Jan Bengtsson, Älvsbacka, skall undersökas inför nästa års
stipendium.
Mötet beslutade anta styrelsens förslag.
B/ Motioner
Inga motioner hade inkommit till mötet.
C/ Verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2003 presenterades. Den publiceras i
nästa nummer av Tight Lines. Planen antogs av mötet.
Ansvariga för havsöringsresa 12-13/4 blev Jesper Bood och Tommy Kallerdahl.

Förslag på kastkurs lades fram. Ingen frivillig kastledare anmälde sig och
styrelsen fick i uppdrag att undersöka saken.
Stig Sewik berättade om Nedre Klarälvens FVOF. Styrelsen föreslog att klubben
skulle återuppta kontakten med föreningen och ha en representant med på
styrelsemötena. Mötet beslutade enligt detta förslag och Tommy Kallerdahl
erbjöd sig att bevaka FVOF:s möten för klubben och Tight Lines.
§ 14

Mötets avslutande
Ordförande tackade församlingen och avslutade mötet. Därefter vidtog dyrköpt,
men mumsigt, fika i Gjuteriets café.
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