Protokoll 2003-09-16
Halvårsmöte

FK Nymphen

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna

§2

Dagordningen godkändes

§3

Val av justeringsmän/rösträknare
Till detta valdes Daniel Isander och Karl-Erik Röjder

§4

Rapporter från styrelse
a/ Kassören redogjorde för resultat- och balansräkning så här långt under
verksamhetsåret. Se bilagor.
- 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 att vi har 109 medlemmar varav 81 med sjötillstånd och
19 i kö. Åldersspridningen är mellan 14 och 73 år och medelåldern har sjunkit.
Mötet diskuterade livligt, om inte det förväntade kapitalet på ca 30 000 kr, som
vi går in i 2004 med, är för stort. Några tyckte att det var snålt med endast
insättning av 75 kg öring i höst, när det finns så mycket pengar. Kassören för sin
del redovisade sin åsikt att budget borde hållas. Styrelsen kom fram till att
halvårsmötet kunde ta beslut om att ev. öka insättningen, eftersom frågan inte
kan betraktas som stor.
Efter omröstning fattades beslut att öka insättningen med 50 kg öring i höst, om
det går att få tag på sådan fisk.
b) 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. De tar alltså upp
leköring som kläms på ca 25000 korn/år. Ynglen får sedan växa till sig över två
somrar och släpps sedan ut i olika sjöar. Dessa sjöar är Stora Örsjöarna och
Ämten. Fisket i dessa sjöar visar på att insatserna har lyckats väldigt bra och
många öringar på 3 kg och över har tagits upp.
Arbetet i Musån framskrider som alla andra ”put and take” - vatten men det sätts
bara in regnbåge i Musån.
Styrelsen föreslog halvårsmötet att årets stipendium utdelas till dessa. Detta
beslutades av halvårsmötet. Utdelning beräknas ske vid årsfesten.
Styrelsen föreslog också att fiskevårdsstipendiet i framtiden inte måste utdelas
varje år, utan frågan tas upp när någon värdig kandidat kommer till vår
kännedom. Halvårsmötet beslutade enligt vad styrelsen förslagit.
Tips gavs om att använda NWT:s månatliga ”fiskesida” för att efterlysa förslag
på kandidater.

c) Styrelsen ville ventilera ett antal frågor inför årsmötet 2004:
-

-

-

§5

Det föreslås en förenkling av reglerna runt antalet fisk som får fångas i
Svarttjärn. Det vore enklare om det genomgående var tillåtet att ta upp två
laxartade fiskar per dygn hela året, förutom under förbudstiden. (Totalantalet
fortfarande 15 st / år).
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att begränsningen av årsfiskekort i
Svarttjärn till 80 st bör höjas till 100, för att ge de medlemmar som står i kö
ska få chansen till fiskerätt. Slitaget vid tjärnen bedöms 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. Kassören tryckte inte minst på hur viktigt det är att få in
fler yngre medlemmar i klubbverksamheten
och i förlängningen
styrelsearbete.
Kassören redogjorde för ett förslag 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.
Formellt beslut om införande av påminnelseavgift skall föreslås 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.

Svarttjärn
Erland Sandberg meddelade att han inte längre vill vara sammankallande eller
delta i Svarttjärnsgruppen.
Han lyfte också frågan om gruppen verkligen behövs:
”Den fyller ingen större funktion längre”.
”Det är bättre att styrelsen tar över”.
Erland upplevde att gruppen fått allt mindre att säga till om. Alltför formaliserat,
tungrott, svårt att lägga budget var några av de synpunkter som Erland
framförde.
En livlig diskussion mellan styrelsemedlemmar och Erland uppvisade totalt
olika syn på verksamheten i Svarttjärnsgruppen.
Styrelsen menade att Svarttjärnsgruppen behövs dels för att avlasta styrelsen,
dels för att engagera fler medlemmar i ansvaret för klubbens verksamhet.
Halvårsmötet instämde i detta.
Även Peter Kunert avgick från gruppen. Ny medlem blir Martin Engström.
Vidare åtog sig Hans Ågaurdh att vara sammankallande fram till årsmötet.
Det beslöts ( i enighet!) att arbetsbeskrivningen för en framtida Svarttjärnsgrupp
behöver omarbetas.

§6

Höstens aktiviteter
a/
- Tisdagsträffarna startar 16 sept. Kl. 18.30 i slöjdsalen, Älvkullegymasiet
- Utsättning av fisk sker den 24 sept och premiärfiske den 27 sept.
- Arbetsdag den 27 sept.
- Fiskeresa till Glomma den 19-21 sept.
- Strukturerad flugbindning börjar den 9 okt 18.30 i sal 234 på Gjuteriet
- Videokväll blir det den 21 okt på Gjuteriet
- Sannolikt föreläsning v. 43 med Leif Milling, Umeå är under planering.
- Prel. kastkurs är planerad till den 11-12 okt med Jonas Åqvist från Eksjö.
b/ Inga ytterligare förslag framkom.
c/ Årsfest kommer att äga rum den 21 nov.

§7

Övriga frågor.
Då segraren i KM pimpel ej var närvarande delas priset ut vid annat tillfälle.

§8

Mötets avslutning

Protokollförare:

/Stig Sewik/

Justeras:

