FK Nymphen
Styrelsemöte 24/ 2004
Närvarande: Jesper, Stig, Stefan, Daniel, Tobias, Laszlo och Ola
§1
Mötet öppnades av Jesper och alla hälsades välkomna.
§2
Dagordningen godkändes med ändringen att §7 tas före §6. Motivering; Ola avviker efter §7.
§3
a) Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom och godkändes.
b) Post; bekräftelse inkommit till Laszlo att han och Jesper är firmatecknare för föreningen.
c) Övrigt; Jesper har fått information om att Edgren önskar 500 SEK/år för att ploga och
sladda vägen till Svarttjärn. Styrelsen ansåg begäran rimlig och beslöt att bifalla.
§4
a) Ekonomi och medlemssituation; klubben har för närvarande 113 medlemmar varav 81 har
sjötillstånd, en är fiskerättsägare, 32 saknar sjötillstånd av vilka 23 står i kö. För
närvarande ligger klubbens omsättning för året på minus 1372 SEK, kassan + postgiro
ligger på plus 28339 SEK .
b) Svarttjärn; Frågan togs upp om Erland fortfarande är i gruppen, Styrelsen beslöt att han
ska frågas av Jesper(?).
c) Övrigt; Laszlo informerade om varför klubbens ekonomi ser ut som den gör, med bl a
inkomster från bidrag av studiefrämjandet. Göran Emerius är klar som föreläsare den
15/3, Laszlo visade affisch som övriga styrelsen tyckte om och det beslöts att den ska
sättas upp snarast möjligt. Jesper löser praktiska frågor med Bertil. Jesper och Laszlo fixar
termosar med kaffe, drickaback och bullar till pausen. Styrelsen beslöt att ha ”samvets
fika kassa” med 10 SEK/fika.
§5
Verksamhet; aktivitetskalendern klar till 15/5. Kastkurs kommer att anordnas i slutet av majbörjan av juni, hittills intresseanmälan från 11 personer. Laszlo lägger in kastkurs + datum i
kalendarium.
Till det positiva hör att det inte var våran grupp som utlöste larmet under årsmötet, negativt
var att vi lämnade lokalen stökig med ett flertal papper liggande kvar.
§7
a) Beslöts att kalla till årsmöte del 2 p g a att ordinarie årsmöte blev avbrutet av problem
med lokal skäl, styrelsen ansåg att årsmötet skall avslutas på riktigt sätt. Lokal: Gjuteriet
Tid: Tisdagen den 9/3. Kallelse enligt slutprotokollet: Därför kallar styrelsen till
årsmöte…..
b) Dagordning; Fortsätter på dagordningen från 17/2 med §13-15 samt lägger till §1-4
c) Övrigt; fika i cafeterian
§6I

Styrelsen diskuterade händelserna från tidigare möten och ansåg att i framtiden ska det vara
mindre detaljerade redovisningar på årsmöte samt vid styrelsemöten, med hänvisning till
komplett redovisning på hemsidan om intresse finns. Frågan har också väckts hur klubben ska
drivas ekonomiskt, styrelsen var enig om att budget bör göras varje år p g a att relativt hög
omsättning. Motivering, medlemmarna har rätt att se hur det är tänkt att pengarna i klubben
kommer att användas samt att det ger en enklare situation för kassör och övriga styrelsen. Det
diskuterades även storleken på kassan för oförutsedda utgifter, årsmötet har beslutat 15-25
kSEK, som ansågs kunna täcka eventuella händelser. En önskan från Jesper var att ta en
person utanför styrelsen att hålla klubban under årsmötet för att undvika jäv..

§6
Stefan undrade om det är möjligt att lägga till i stadgarna om en uppsägningstid för avhopp
ifrån poster inom klubben. Detta på grund av de avhopp vi hade på årsmötet då en revisor och
valberedningen valde att inte fortsätta. Avhoppen kom som en överrakning.
En diskussion följde, och vi kom fram till att det är omöjligt av flera skäl.
§8
Stefan delar ut innestående fiskevårdstipendium i Ekshärad till Hans Skagerlind och Stig
Johnsson, dom delar på stipendiet 500 kronor/skalle + diplom. Har tid på sig till T.L. nummer
3.
Förtjänt tavla utdelas till Hans-Åke Höber för mångårigt styrelse arbete. Laszlo fixar ram till
tavlan efter att ha fått mallen från Jesper.
Tobias lämnar ifrån sig de två tavlorna som är vigda åt Jim Svärd och Olle Thegerström till
Jesper. Tobias lämnar Sverige den 7 mars i 6 månader för arbete i Kina.
Under sista punkten på det fortsatta årsmöte, ska Hans-Åkes tidsaxel över Svarttjärn
presenteras av Hans-Åke eller Jesper. På grund av tidsbrist blev det inte gjort under punkten
12 Svarttjärn.
Jesper ska ta kontakt med David Larsson, en före detta medlem som vill åter uppta sitt
medlemskap men inte lyckats via nätet (hotmail spärrade).
Tobias föreslog en enkät undersökning om klubbens inriktning framöver, frågan ligger kvar.
Styrelse möte den 6 april på älvkullen 18.30 Stig fixar fika.
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