Fiskeklubben Nymphen
Styrelsemöte

Protokoll
2003-11-04

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

Mötet öppnades av ordförande Jesper Bood.

§2

Dagordningen godkändes

§3

Skrivelser
A/ Föregående mötes protokoll lästes igenom. Följande
kommenterades:
- Arbetsbeskrivning för Svarttjärnsgruppen bör vara klar till årsmötet.
Den ska helt enkelt vara en beskrivning av arbetsåret.
- Vad gäller föreläsning med Leif Milling har Daniel haft intensiv
korrespondens. Resan med tåg och mängder av teknisk utrustning
som krävs för föreläsningen komplicerar det hela. Vi tyckte det var
många frågetecken och mycket pengar – 5000: - i arvode plus resa
för ca 2000: -, så att detta borde Milling ta ansvar för själv. Vi beslöt
att Daniel kontaktar Milling och ger som sista bud ovan nämnda
ersättning, samt att vi kan stå för lokal med filmduk och
högtalarsystem. Sedan är det upp till Milling att ordna resten.
- Tackar han ja så blir föreläsningen 30/11 kl 16 00. Vi fördelade
ansvar för att undersöka lokalmöjligheter.
- Ingen årsfestkommité kunde organiseras vid videokvällen den 21/10
och vi beslöt att ställa in årsfesten.
B/ Post
- Endast ett kort meddelande från Posten AB har inkommit.
- Laszlo har dessutom fått informationsmaterial från Nordnatur AB.
Jesper talar med Nordnaturs Nisse Sundberg om de är intresserade
av att annonsera i TL.
C/ Inga övriga skrivelser
§4

Rapporter
A/ Ekonomi och medlemssituationen

- Laszlo rapporterade att vi har 113 medlemmar och 23 st. i kö för
sjötillstånd.
- Ekonomin är oförändrat stabil, men om föreläsningen blir av så
kommer vi att spräcka budgeten och nalla på sparade medel.
Styrelsen har medvetet hållit kostnaderna nere under året, men
beslutet på halvårsmötet om mer fisk i Svarttjärn gör att
kostnadsramen för året inte kan hållas. Balansen är dock god, med
finansiella tillgångar på 32 365:- för tillfället.
B/ Svarttjärn
- Gunnar Björkman håller på och rensar sly efter södra uppfarten.
- Vindskyddet har fått tak och håller på att färdigställas.
- Aktuell fångststatistik presenterades av Laszlo. Om den stämmer bör
det finnas gott om fisk kvar i tjärn.
- Vad gäller budget för Svarttjärn så föreslog Laszlo att vid styrelsens
budgetförslag först räknar bort de fasta kostnaderna för post,
administration etc. för att sedan fördela resten av pengarna mellan
Svarttjärn och den övriga klubbverksamheten. Styrelsen tyckte det
var ett klokt tillvägagångssätt. Hur fördelningen ska se ut är ju ett
beslut årsmötet måste ta, men vi anser det som viktigt att inte alla
resurser ”kastas i sjön” utan att vi också har råd med föreläsningar,
fiskeresor m m.
C/ Övrigt
- Jesper har fått förfrågan om nybörjarkurs i flugbindning.
- Laszlo tog upp frågan om att ett bokföringsprogram borde köpas in
och installeras så vi inte är beroende av Lazlos personliga program
för all framtid. Daniel och Laszlo tittar på det tillsammans.
§5

Kommande verksamhet
- Föreläsning med Leif Milling. Utskick om denna och meddelande
om inställd årsfest skickas så snart allt är klart.
- Vi diskuterade om inte den lyckade kastkursen kunde följas upp till
våren med en ny kurs. Såväl en fortsättningskurs som en upprepning
av underhandskursen för nya deltagare föreslogs.

§6

Övriga frågor
- Hans-Åke kontaktar valberedningen och meddelar att han inte tänker
sig omval på årsmötet.
- Årsmötet beslutades till 17 februari 2004

- Nästa styrelsemöte beslutades till 20 januari 2004, 18 30 på
Älvkullen. Tobias fikaansvarig.
- Fiskevårdsstipendium, samt inte överlämnade förtjänsttavlor delas ut
på Millings föreläsning.
§7

Mötet avslutades.
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