FK Nymphen
Styrelsemöte 2005-09-06
Närvarande: Stefan, Laszlo, Daniel och Ola.
Ej närvarande: Torgny, Jesper och Tobias
1
Mötet öppnades av Stefan.
2
Dagordningen godkändes
3
a) Föregående styrelseprotokoll gicks igenom.
b) Brev från länsstyrelsen med förlängt förordnande som fisketillsyningsman för Stig
c) Laszlo håller på att arbeta på texten angående en motion om premiering av goda insatser
för klubben. Han funderar även om missbruk av givna subventioner. Texterna skickas till
övriga styrelsen för kommentarer via e-mail.
d) Stefan text angående SFF anslutning till sportfiskarna är färdig och kommer ut till övriga
styrelsemedlemmar för kommentar via e-mail
4
a) Ekonomi och medlemssituation; klubben har för närvarande 123 medlemmar varav 101
har sjötillstånd, en är fiskerättsägare, 21 saknar sjötillstånd. Räkenskapsbalansen ligger
idag på 51 060 SEK varav tröjor + klubbmärken + frimärken står för 4 952 SEK.
Styrelsen ansåg att det var ok att ha ett sjötillstånd för mycket eftersom två personer
frågade samtidigt. Det beslöts även att fråga halvårsmötet om att utöka antalet sjötillstånd
p.g.a. ett lågt fisketryck i Svarttjärn. Vi spenderar också lite för lite pengar och förfrågan
om vettig aktivitet väcktes.
b) Laszlo skickat mail till Martin angående transport av spänger, ännu ej fått svar. Behöver
göras på arbetsdag i Svarttjärn: hugga ved och lägga spänger.
c) Daniel kommer att dokumentera fiskisättningen och Laszlo kommer att dokumentera
arbetsdagen.

5
Kommande verksamhet:
a) 9-11/9 – Glomma resan inställd
b) 12/9 – Fiskisättning
c) 17/9 – Arbetsdag + premiärfiske, Svarttjärn
d) 20/9 – Halvårsmöte, 18.30, Gjuteriet sal 234.
e) 4/10 – Slöjd och flugbindning startar. Jesper vill lämna ifrån sig nyckel, beslöts att
Laszlo kontaktar Åke Noord angående öppnande och stängande av lokalen.
f) 26/10 Styrelsemöte, 18.30, Gjuteriet sal 234
g) 25/11 Årsfest. Förslag från styrelsen att klubben står för maten och bjuder in Mikael
Frödin som föreläsare. Frågar halvårsmötet.
h) 30/11 Styrelsemöte, 18.30, Gjuteriet sal 234

6
Ordförandeskapet
Styrelsen beslöt lämna frågan till valberedningen och att vi hjälps åt med ordförandeskapet
tills årsstämman.
7
Styrelsen beslöt att förlänga fiskeförordnandet för Stig Sewik.
8
Nästa styrelsemöte Vid Gjuteriet sal 234, 26/10, 18.30, Laszlo fixar fika.
9
Stefan avslutade mötet.
Vid datorn
Ola

