Protokoll 2003-09-09
Styrelsemöte

Fiskeklubben Nymphen

Närvarande: Jesper Bood, Daniel Isander, Laszlo Szabo, Stig Sewik, Tobias Rådberg, HansÅke Höber
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till sitt trevliga kök och förklarade mötet för
öppnat.

§2

Dagordningen godkändes

§3

Skrivelser
A/ Föregående mötes protokoll
- De färdiga förtjänsttavlorna delas ut på arbetsdagen respektive halvårsmötet.
- Beträffande fiskevårdsstipendiater presenterades fakta kring Stig Johnsson
och Hans Skagerlind som är verksamma inom Knons fvo. De har arbetat
med öringkramning och utsättning för att bevara lokala stammar. Styrelsen
föreslår på halvårsmötet att årets stipendium utdelas till dessa. Vi föreslår
också att fiskevårdsstipendiet i framtiden inte måste utdelas varje år, utan
frågan tas upp när någon värdig kandidat kommer till vår kännedom.
- Protokollet godkändes och lades till handlingarna
B/ Ingen post att läsa upp.
C/ Inga övriga skrivelser inkomna.

§4

Rapporter
A/ Ekonomi och medlemssituationen
- Kassör Szabo redovisade resultat- och balansrapport. Resultatet är hittills
något bättre än budget. Bidrag från Studiefrämjandet för vår verksamhet
2003 kommer samlat senare i höst.
- Balansrapporten visar på en god likviditet i klubben, med tillgångar på
sammanlagt drygt 52´i dag, varav ca 48´i kassan. Försäljningen av tröjor och
klubbmärken har varit svag, och vi sitter på ett ganska stort lager.
- Medlemssituationen är som så att vi har 109 medlemmar varav 81 med
sjötillstånd och 19 i kö. Åldersspridningen är mellan 14 och 73 år och
medelåldern har sjunkit.
B/ Svarttjärn
- Erland Sandberg har meddelat att han inte längre vill vara sammankallande i
Svarttjärnsgruppen. Han har också lyft frågan om gruppen verkligen behövs,
eller om styrelsen ta hand om gruppens uppgifter. Frågan tas upp på halvårsmötet, men styrelsen menar att Svarttjärnsgruppen behövs dels för att avlasta
styrelsen, dels för att engagera fler medlemmar i ansvaret för klubbens
verksamhet.
- 24/9 sker höstens isättning av fisk och det blir öring för hela slanten.
- Arbetsdag och premiärfiske genomförs 27/9.
C/ Övriga rapporter
- Stig Sewik rapporterade att han och Tommy Kallerdahl har turats om att
besöka NKFVOF: s möten. Det finns intresse för ökad kontakt med
fiskeklubbarna. På gång är elfiske i Klarälven för att utröna hur det går med
reproduktionen av Lax och öring.

§5

Halvårsmötet
Förutom standardpunkterna på dagordningen för halvårsmötet beslöt styrelsen
att följande frågor ska tas upp för diskussion:
- Flera styrelseledamöter tycker att begränsningen av årsfiskekort i Svarttjärn
till 80 st bör tas bort, eller åtminstone höjas till 100, för att ge de medlemmar
som står i kö ska få chansen till fiskerätt. Slitaget vid tjärnen bedömer vi inte
vara ett akut problem längre, p g a bra arbete med läggning av spänger. Det
är också en fördel att inte kassören måste vänta med att ge besked till köande
medlemmar varje vår innan sena inbetalare av årsavgiften bestämt hur de ska
ha det.
- Jesper tog upp frågan om de olika fångstbegränsningar som gäller veckorna
efter isläpp och menade att de vore enklare med ett system där
fångstbegränsningen är två laxartade fiskar per dygn hela året, förutom
förbudstiden givetvis.
- Svarttjärnsgruppens kommande öden tas upp och styrelsens förhoppning är
att gruppen kan fyllas på med nya intresserade medlemmar.
- Laszlo föreslog att årsavgiften ska betalas in senast 28/2 varje år, och att
detta underlättar hanteringen av köande medlemmar. Han betonade också
vikten av att vårt beslut att införa en påminnelseavgift, som orsakat visst
rabalder, klargörs tydligt för medlemmarna. Frågorna om medlemsavgiftens
inbetalning, påminnelseavgiften och kösystemet diskuterades livligt. Vi
enades om att:
- Formellt beslut om införande av påminnelseavgift tas på årsmötet.
- Det är också viktigt att medlemmarna informeras tydligt om att det inte
handlar om överdriven nit från kassörens sida, utan ett gemensamt beslut vi
fattat om regler för avgifter.
Endast de frågor som angetts i kallelsen till halvårsmötet kan där fattas beslut
om. De andra frågorna får diskuteras och tas upp igen på årsmötet för beslut.

§6

Kommande verksamhet
Aktiviteterna som anges i senaste medlemsutskicket ligger fast:
- Arbetsdag 27/9 10 00
- Utsättning av fisk 24/9
- Tisdagsträffar på Älvkullen fr o m 16/9 till 16/12
- Strukturerad flugbindning börjar 7/10 och pågår till 10/12. Plats: Gjuteriet
Utöver dessa aktiviteter diskuterade styrelsen följande:
- Kastkurs. Laszlo har varit i kontakt med Loop, men anser de vara för dyra.
Eksjösonen Johan Åqvist, som flera medlemmar träffat vid Norgefiske, är en
mycket kompetent kastare och är intresserad av att leda kastkurs.
Reseersättning + 1000:- i arvode erbjuds. Och Laszlo kontaktar Johan om
tid.
- Föreläsare. Daniel har pratat med Leif Milling och han är intresserad av att
komma och föreläsa. Han bor i Umeå och resan blir ganska dyr, så ett
samplanering med fiskeakademin i Forshaga och/Kils SFK ska undersökas.
Daniel och Miling själv undersöker detta. Kostnaden för Millings
föreläsning är för övrigt 5000:- plus resa.
- Videokväll bestämdes till 21/10 kl 18 30 på Gjuteriet. Stig tipsade om
SÄG:s filmsal som alternativ, och den möjligheten undersöks också.

§7

Övriga frågor
Stig berättade att han fått uppgifter om att vår medlem Arnfinn Helseth drabbats
av en hjärnblödning och föreslog att vi skulle uppvakta honom. Styrelsen tyckte
det var en god idé, men ansåg att mer säkra fakta i fallet först ska tas fram.
Nästa styrelsemöte fastslogs till 30/9 18 30 på Älvkullen. Hans-Åke står för
fikat. Ansvar för fika till halvårsmötet fördelades inom styrelsen.

§8

Mötet avslutades

Protokollförare

Hans-Åke Höber

