PROTOKOLL
2003-04-15

STYRELSEMÖTE
Fiskeklubben Nymphen

Närvarande: Jesper Bood, Laszlo Szabo, Daniel Isander, Tobias Rådberg, Stefan Eriksson,
Stig Sewik (mötessekreterare)
Frånvarande: Hans-Åke Höber
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna efter en kvarts förgäves väntan på sekreterare
och fikaansvarig.

§2

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
a/ Föregående mötesprotokoll
- Ytterligare fakta om fiskevårdsstipendiaterna tas fram. Ansvarig: Stefan.
- Föreläsaren Leif Milling rekommenderas av SFF-folk på mässan i
Stockholm enligt Laszlo.
- Förtjänsttavlorna är klara för att delas ut vid vårfesten.
b) och c) Inkommande post och övriga skrivelser
Inget att rapportera.

§4

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituationen
Ekonomisk ställning och medlemssituationen genomgicks (se bilagor).Laszlo
redogjorde för hur inbetalningsrutinerna fungerat. En förändring har skett till det
bättre när det gäller att betala in i tid. En diskussion vidtog gällande de få som
inte har betalt än. Några telefonsamtal senare var det mesta löst till kassörens
stora glädje. Jesper tar dessutom kontakt med de två som ej betalt
påminnelseavgiften.
b) Svarttjärn
Jesper köper in och fixar transporter av virke till arbetsdagen.
c) Övrigt
Den planerade havsöringsturen inställdes pga prognoser om miserabelt väder.

§5

Kommande verksamhet/kastkurs
- De tidigare angivna tiderna för verksamheten i vår fastslogs.
- Styrelsen föreslog en kastinstruktion tisdagen den 27/5 kl. 18.30. Vid
intresseanmälan på hemsidan visade sig att 12 st var anmälda. Lars G
Nyström kontaktas omgående för fastläggande om tiden passar och var.
Ansvarig: Tobias. Denne kontaktar Laszlo så fort allt är klart för att få med
info om instruktionen i nästa TL.
- Leif Milling skall kontaktas för att ev. få till en föreläsning i okt- nov.
Ansvarig: Daniel.
- Den 1 okt. startar en strukturerad flugbindningskurs under Laszlos ledning.
- Den 7 okt. börjar ”tisdagsträffarna” med flugbindning, slöjd etc.
- Fiskeresor diskuterades. Inget beslut togs. Närmast till hands ligger en resa
till Glomma i höst.

- Halvårsmöte planeras till den 16 sept. kl. 18.30
- Videokväll planeras för hösten. Tidpunkt beror på när föreläsningen blir av.
§6

Övriga frågor samt nästa möte + fikaansvarig
- Nästa styrelsemöte blir den 9 september kl. 18.30
- En enig styrelse föreslog att den för dagen frånvarande Höber är
fikaansvarig.
Vidare tillade ordföranden Bood : ”Det ska´ va´ djävligt gôtt” !!!
-

§7

En diskussion om fiskevårdsstipendiets vara eller inte vara togs upp pg a allt
arbete som läggs ned för att få fram kandidater. Halvårsmötet kommer att
föreslås att stipendiet delas ut med längre tidsmellanrum.

Mötes avslutning
En snuvig, fikasugen och något sliten ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

/Stig Sewik/

/Jesper Bood/

