Fiskeklubben Nymphen
PROTOKOLL

2004-02-17
ÅRSMÖTE

Plats: Älvkullegymnasiet
Närvarande: 22 medlemmar

§ 1

Mötets öppnande
Klubbens ordförande Jesper Bood öppnade mötet och hälsade alla
Välkomna.

§ 2

Dagordningens godkännande
Förelagd dagordning upplästes och godkändes

§ 3

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet var utlyst korrekt enligt stadgarna

§ 4

Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Jesper Bood
Till mötessekreterare valdes Hans-Åke Höber
Till protokollsjusterare/rösträknare valdes Tommy Kallerdal och
Gunnar Blomster

§ 5

Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret
Ordförande redovisade verksamhetsberättelsen för 2003 (se bilaga). Det som
påpekades var att årsfesten blev inställd p g a att ingen festkommitté kunnat
utses, inte p g a bristande medlemsintresse.
Kassör Laszlo Szabo redovisade den ekonomiska berättelsen för 2003 (se
bilaga). Budgeterat underskott på – 1410 kr blev bara – 128 kr och styrelsen har
därmed hållit verksamheten väl inom budgetramarna. Omsättningen, såväl
inkomster som utgifter, blev högre än budgeterat. Balansräkningen visar att
klubben har ett kapital på 29 711:Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades
till handlingarna.

§ 6

Revisionsberättelse
Revisorerna lämnade redogörelse för sin granskning av klubbens förehavanden
under verksamhetsåret 2003 (se bilaga). De fann inget att anmärka på och
föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Samtidigt uttalade revisor Bo Hjalmarsson upprörd kritik mot kassören för att
han ifrågasatt kvalitén på den granskning revisorerna gjort av klubben under
tidigare år. Detta har upprört revisorerna, vilka avböjde omval för nästa år.

§ 7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet följde revisorernas förslag och beslutade ge styrelsen ansvarfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

§ 8

Budget för kommande verksamhetsår
Kassören redovisade styrelsens förslag till budget för 2004 (se bilaga). Budgeten
baseras på resultatet för 2003, alltså kända uppgifter. Fördelningen mellan
föreningens verksamheter är, enligt budgetförslaget, i stora drag sådan att
hälften av intäkterna går till Svarttjärn och hälften till fasta kostnader och
aktiviteter i klubbens regi.
De ökade intäkter som kan bli följden om styrelsens förslag på utökning av
sjötillstånden i Svarttjärn beslutas är inte upptagna i budgetförslaget. Förändras
inkomsterna under 2004 bildar de siffrorna underlag för 2005 års budget.
En livlig diskussion kring hur klubbens medel ska användas följde.
Erland Sandberg föreslog att fördelningen bör förändras så att mer pengar satsas
på fiskisättning i Svarttjärn och mindre på föreläsningar, stipendium och
fiskeresor.
Frågan om hur stort kapital klubben bör ha som buffert lyftes också, och åsikten
att ett minimi- respektive maximibelopp borde fastställas framfördes.
Daniel Isander framhöll värdet av de gemensamma aktiviteterna i klubben och
ville inte skära ned anslag till fiskeresor eller föreläsningar. Flera medlemmar
framförde synpunkten att subvention av fiskeresor är i sin ordning, men då bara
för juniorer/studerande. Erland bejakade denna variant.
När ordförande strukturerat förslagen för omröstning fick årsmötesdeltagarna
följande att ta ställning till:
A. Styrelsens förslag till budget
B. Erlands ändringsförslag på att 4000 kr från föreläsarbudgeten och stipendiet
på 1000:- används till fiskisättning i stället.
C. Hans-Åkes förslag på att klubbens kapital ska begränsas till minst 15 000 kr
och max 25 000 kr.
D. Förslag om att 50% av inkomster för eventuella nya sjötillstånd i Svarttjärn,
utöver de 81 vi idag har, redan innevarande budgetår ska användas till
fiskisättning.
E. Förslag på att fler än två fiskisättningar per år bör ske.
En första omröstningsomgång genomfördes, men underkändes av mötet p g a att
det var oklarheter i presentationen av de olika förslagen. En andra
röstningsomgång genomfördes med följande resultat:
A. Mötet beslutade godkänna styrelsens budgetförslag, med de tillägg som
punkt C och D innebär.
B. Beslut att avskaffa stipendiet är redan fattat vid tidigare möte. Årets
utdelning är en eftersläpning från 2003 och beslut om stipendiat redan fattat.
Alltså föll den frågan.
C. Mötet beslutade att klubbens kapital ska begränsas till minst 15 000 kr och
max 25 000 kr. De medel som då frigörs i år ska användas till fiskisättning.
D. Mötet beslutade att 50% av intäkterna för tillkommande sjötillstånd under
året ska användas till fiskisättning.
E. Mötet beslutade att endast genomföra två isättningar som tidigare.

§ 9

Val av styrelse
Valberedningen, bestående av Erland Sandberg och Hans Aagaurd, presenterade
förslag till styrelse för 2004:
Ordförande: Jesper Bood (omval)
Sekreterare: Ola Holby (nyval)
Kassör: Laszlo Szabo (omval)
Ledamot: Stefan Eriksson (omval)
Ledamot: Daniel Isander (omval)
Ledamot: Tobias Rådberg (omval)
Ledamot: Stig Sewik (omval)
Mötet beslutade välja dessa till styrelsen för 2004.

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleant
Eftersom Bo Hjalmarsson och Gunnar Björkman avsade sig nyval vid sittande
möte hade valberedningen bara revisor Fritiofsson kvar, och han var inte
närvarande. Mötet kunde inte lösa frågan och val av revisorer och
revisorssuppleant hänsköts till halvårsmötet.

§ 11

Val av valberedning
Valberedningen avböjde nyval och mötet kunde inte heller lösa denna fråga.
Val av valberedning hänsköts också till halvårsmötet.

§ 12

Svarttjärnsgruppen
P g a tidsbrist behandlade inte mötet frågan om idéer och förslag om Svarttjärn
för 2004. En kort summering av året 2003 presenterades.
Val av sammankallande för Svarttjärnsgruppen gick heller inte att företa, och i
avvaktan på att gruppen utser en sammankallande åtar sig styrelsen uppgiften.

§ 13

Ärenden
- Inga motioner hade inkommit
- Förslag till förenkling av fiskeregler, som redovisats i TL nr 3/2003,
presenterades. Förslaget innebär att två laxartade fiskar per dygn får
tas upp, utom givetvis under fredningsveckan efter isättning. Mötet
beslutade att anta förslaget till förenklade fiskeregler.
- Styrelsen lämnade förslag på att öka antalet sjötillstånd till 100 st.
Det är dålig ekonomi för klubben att ha medlemmar i kö som kan
lösa dagkort för 50 kr. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens
förslag.
- Årsavgiften ska vara kassören tillhanda senast den sista februari från
och med 2005. För 2004 gäller datumet 31 mars. Påminnelseavgift
om 50 kr uttas vid försenad inbetalning.
Punkten ”ärenden” avslutades inte eftersom möteslokalen måste utrymmas
innan klockan 21 00. Därför blev mötet inte formellt avslutat. Styrelsen avgör
om ett extra möte, där resterande frågor behandlas, ska kallas in.

Hans-Åke Höber
Sekreterare

