FK Nymphen
Halvårsmöte 2005-09-20
Närvarande:, Laszlo Szabo, Conny Eriksson, Lars Gustafsson, Peter Künert, Tommy
Kallerdahl, Stig Sewik, Tobias Rådberg, Erland Sandberg, Per Olsson (Var tvungen att lämna
mötet efter en timme), Stefan Cederstedt, Daniel Isander
§1
Mötet öppnades av Stefan Cederstedt
§2
Dagordningen godkändes
§3
Till justeringsmän/rösträknare valdes Per Olsson och Conny Eriksson
§4a.
Klubbens Ekonomi ligger före det budgeterade resultatet. 11 nyutverkade fisketillstånd är
förklaringen på det uppkomna läget. I dagsläget finns 3 700kr i bundet lager, 46 000kr på
postgirot och 190 kr i handkassa.
Klubben har utgifter, fram till årsskiftet, på mellan 18-19 tusen kronor
Medlemssituation: 126 medlemmar varav 103 med sjötillstånd.
§4b
Länstyrelsen har beslutat att förlänga Stig Sewiks förordnande som fisketillsyningsman
Förordnandet är på 3 år
§4c
Ordförandefrågan togs upp och klargjordes.
Ordförande Jesper Bood har flyttat till Stockholm och inlett studierna för att bli polis
Formellt är Jesper Bood klubbens ordförande fram till årsmötet.
Styrelsen sköter, fram till årsmötet, det arbete som åligger FK Nymphens ordförande.
§5a
Laszlo Szabo redogjorde för höstens isättning av Öring.
Våran leverantör av odlad fisk begick ett misstag som fick ett snopet gäng Nymphare, som
väntat förgäves på fisken, att återvända hem med oföruträttat ärende.
Två dagar senare fick Laszlo ett samtal från leverantören och den goda nyheten att fisken nu
simmade i Svartjärn och hade satts i av leverantörens eget manskap.
Laszlo har bestämt sig för att påminna leverantören för att undvika framtida misstag.
Öring isatt i tjärnet 2005-09-14

5b
Svartjärn bär tydliga spår av uppoffrande och generöst arbete. Här och var längs stigen syns
vackra och funktionella sittplatser och runt eldstaden på den östra sidan är marken grusad.
Något som uppmärksammats och uppskattas av flera.
Vedförråden är välfyllda och bra staplade och hela miljön är ren från skräp.
Årets Öring var inte lika stor som förra årets och en diskussion om vikt tog vid.
Det beslutades att undersöka den framtida möjligheten att köpa fisk som stått på tillväxt och
är ett år äldre än fisken vi köper idag.
Regnbågens eventuella sämre förutsättningar diskuterades också. Ett förslag innebar att vi
skall märka regnbågar för att följa upp viktutvecklingen.

§6a
a) 4/10 Slöjd + Flugbindning startar på Älvkullegymnasiet
b) 26/10 Styrelsemöte
c) 2/12 Årsfest + Föreläsningen ”med flugspö jorden runt” av och med Mikael Frödin
d) Styrelsemöte i december (Datum ej ännu fastlagt)
Efter mötet fanns ännu ej någon nyckelansvarig för verksamheten på ÄG.
På plats den 4/10 tas frågan upp med de Nymphare som nyttjar lokalerna.

§6b
Den årliga Harresan till Norge föreslogs flyttad till 3-4 Augusti då Harrfestivalen i Koppang
årligen går av stapeln.
§6c
Konceptet för årsfesten upprepas från i fjol med föreläsning först direkt följt av
middag/sittning. Mer information följer i TL nr2.
Det beslutades att klubben sponsrar varje deltagande medlem med kostnaden överstigande
100 kronor.
Priset för att deltaga på årsfesten blir därför 100 kr.

§7
I övrigt diskuterades ett förslag om att nästa år hålla årsfesten på Café August
§8
Mötet avslutades
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