PROTOKOLL
2004-10-12

STYRELSEMÖTE
Fiskeklubben Nymphen

Närvarande: Jesper Bood, Laszlo Szabo, Daniel Isander, Stig Sewik (mötessekreterare)
Frånvarande: Tobias Rådberg, Ola Holby, Stefan Cederstedt
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§3

Skrivelser
a/
Föregående mötesprotokoll
- Ola skulle undersöka möjligheterna att ta kastinstruktör från LOOP. Frågan
bordlades.
- Martin Engström skulle ge besked om han ville åta sig att vara
sammankallande i Svarttjärnsgruppen. Besked saknas.
Föregående halvårsmötesprotokoll
- Ingen kontakt tagen med Stora om södra vägens beskaffenhet. Frågan
bordlades.
- Årsfest, se senare paragraf.
b) Inkommande post
Från Lennart Bergquist har inkommit ett erbjudande om föreläsning. (Se bilaga)
I höst har vi en redan. Frågan bordlades till årsmötet för att undersöka intresset
hos medlemmarna, då styrelsens närvarande ledamöter var lätt ”ljumna” inför
erbjudandet.
c) Övrigt
Inget att rapportera.

§4

Rapporter
a) Ekonomi och medlemssituationen
Ekonomisk ställning och medlemssituationen genomgicks (se bilaga). Det ser
bra ut.
b) Svarttjärn
Diskussion om bland annat behovet av ett nytt vedskjul framskymtade.
c) Övrigt
Inget att rapportera.

§5

Val av vice ordförande.
Framförallt föranlett av att Jesper har börjat med seriösa studier parallellt med
sitt jobb. Han behöver avlastning.
Det gäller främst tisdagsöppningen av lokal och närvaron där.
Ingen vice ordf. valdes utan tisdagsöppningen delas upp mellan
styrelsemedlemmarna enligt dessas önskemål om dag. Detta görs till Laszlo och
delas sedan ut av honom.
Laszlo sköter kallelse till nästa styrelsemöte. Mötesordförande väljs.

§6

Kommande verksamhet
a/ Tisdagsverksamheten. (Se ovan)
b/ Föreläsningen med Staffan Lindström är spikad till 19 och 20 nov.
Lokaler är klara både fre och lördag. Stig bokar hotellrum.
Start fredag kl. 18 samt Lördag kl. 14
Stig gör inbjudningar dels till medlemmar och dels till utomstående (endast fre.)
c/ Årsfest.
Laszlo och Stig gav signaler om möjligheten att ha en sådan fest. Så bestämdes.
Följande gäller:
Festen sker i Metsos lokaler i centrum. Maten tas via catering från K6.
Senast anmälan den 12 nov. Minst 20 pers. för att det skall bli fest.
Följande uppdelning gjordes:
Stig: Fixar toastmaster, maten, utskick, tallriksunderlägg, ”Sewikaren”utdelning.
Laszlo: Fixar Lokal, tar emot anmälan + betalning, skickar ut inbjudan,
städning, köper lotteriringar och bordsduk
Jesper kontaktar Erland om orkestern Power Baits, delar ut förtjänsttavla
Daniel sköter lotteriet.
Bertil J. delar ut ”kaggpriset”

§7

Övriga frågor samt nästa möte + fikaansvarig
-

§8

Nästa styrelsemöte blir den 23 nov kl 18.30 vid SÄG.
Laszlo fixar fika.

Mötes avslutning
Ordförande avslutade mötet.
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