Protokoll
Styrelsemöte

Fiskeklubben Nymphen
2003-09-30

Plats:
Närvarande:

SÄG Karlstad
Stig Sewik, Jesper Bood, Laszlo Szabo, Daniel Isander, Stefan Eriksson,
Hans-Åke Höber

§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade möte och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

§3

Föregående mötes protokoll
Protokoll från halvårsmötet den 16/9-03 gicks igenom och justerades.

§4

Rapporter
A/ Ekonomi och medlemssituationen
Laszlo presenterade de aktuella siffrorna, och det ser ut som tidigare; 110
Medlemmar, 81 sjötillstånd och 20 i kö. Resultatrapporten visar att, om vi
ska hålla budgetramarna, har drygt 16 000: - kvar att disponera under året.
Detta ska täcka bl a fiskisättningen i september, föreläsare och årsfest.
Med anledning av beslutet på halvårsmötet, att öka fiskisättningen med
hänvisning till klubbens goda tillgångar, argumenterade kassören för vikten
av att ha en god likviditet i klubbens kassa. Särskilt i början av
verksamhetsåret, innan årets medlemsavgifter kommit in, måste vi leva på
sparade medel.
Genom sparsamhet har vi sänkt klubbens kostnader med ca 6000:-/år de
senaste åren, utan att ge avkall på verksamhetens kvalitet.
Styrelsen diskuterade hur fördelningen mellan kostnader för Svarttjärn och
övrig verksamhet ska fördelas. Vissa medlemmar anser att hela årsavgiften
för fiskerätten, 250: -, oavkortat ska användas till fisk och spänger. Styrelsen
konstaterade att den årliga medlemsavgiften på 100: - inte kan täcka den
övriga verksamheten med föreläsningar, fiskeresor etc., utan en del av
Svatttjärnsavgiften måste också täcka denna verksamhet. Stig föreslog att
man, i pedagogiskt syfte, kanske skulle höja den allmänna klubbavgiften och
sänka Svarttjärnsavgiften med motsvarande pengar, för att tydligare visa på
vad man betalar för. Styrelsen fattade inget beslut i frågan, men menade att
vid presentationen av budgetförslaget på årsmötet ska klargöras hur
kopplingen mellan medlemsavgifter och verksamhet ser ut.
B/ Glommaresan
Jesper rapporterade kort från klubbresan till Glomma. Bra fiske, trevlig
stämning och inga problem för Daniel.
C/ Arbetsdag i Svarttjärn
15 medlemmar slöt upp vid arbetsdagen i Svarttjärn 27/9. Det västra
vindskyddet ägnades mycket arbete. Dessutom lades nya spänger ut och
gamla reparerades. Dåligt väder, men lyckad dag.

§5

Svarttjärnsgruppen
Hans Agaurd har tagit på sig uppgiften som t f samordnare i gruppen efter att
Erland Sandberg sagt ifrån sig uppgiften. Styrelsen beslöt att inför årsmötet
titta över arbetsbeskrivningen för gruppen och att flagga för, i kallelsen till
mötet, att nya krafter behövs för en nybildning av gruppen. Styrelsen är enig
i att Svarttjärnsgruppen behövs och att det är ett stort värde i att fler
medlemmar har uppgifter i klubben. Gruppen utses på årsmötet.
Ett snabbt utkast till en mall för hur ”svarttjärnsgruppens verksamhetsår” ser
ut presenterades av Hans-Åke. Den kan utvecklas och bifogas
arbetsbeskrivningen.

§6

Kommande verksamhet
- Kastkurs den 11-12/10 är klar. 15 deltagare.
- Föreläsning med Leif Milling undersöks av Daniel, och Milling föreslår
28 eller 30/11. Styrelsen konstaterade att det var sent på året och tätt på
årsfesten, men eftersom vi gärna vill ha hit Milling, så beslöt vi att Daniel
kontaktar honom och föreslår 30/11. Medlemsutskicket inför årsfest och
föreläsning kan samordnas.
- Videokväll 21/10 på Gjuteriet kl 18 30.

§7

Övriga frågor
Årsfesten är planerad att gå av stapeln 21/11
Ingen festkommitté utsågs på halvårsmötet. Kvar i den gamla kommittén är
möjligtvis Ola, som Jesper ska kontakta. Styrelsen diskuterade om hur vi ska
tackla frågan om ingen kommitté går att få fram, men beslöt att avvakta och
ta upp saken på videokvällen 21/10.
Nästa styrelsemöte beslutades till 4/11 på SÄG. Daniel blev fikaansvarig.

§8

Mötets avslutande

Protokollförare

Hans-Åke Höber

