Fiskeklubben Nymphen
PROTOKOLL

2006-02-15
ÅRSMÖTE

Plats: Gjuteriet
Närvarande: 14 medlemmar

§1

Mötets öppnande
Klubbens tillförordnade ordförande Stefan Cederstedt öppnade mötet och
hälsade alla Välkomna. Till mötesordförande valdes Hans-Åke Höber

§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 Hans-Åke Höber
Till mötessekreterare valdes Ola Holby som senare togs över av Stefan
Cederstedt, eftersom Ola var tvungen att gå hem
Till protokollsjusterare/rösträknare valdes Tommy Kallerdahl och Lars
Gustafsson

§5

Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret
Tillförordnad ordförande redovisade verksamhetsberättelsen för 2005
(se bilaga). Ola Holby gjorde ett tillägg, Ola har varit i kontakt med Uppsala
Universitet om märkning av fisk. Anledningen är att ringmärka för att se hur de
växer och hur stora de blir. Folk från Universitetet var mycket intresserade om
det finns intresse från klubben. Ola skulle fortsätta med kontakten ihop med
svarttjärnsgruppen. Märkningen bör ske vid isättning den 8 maj. Ola blev
ansvarig. Beslut togs om att styrelsen gör denna ändring som ska läggas till
verksamhetsberättelsen innan den läggs till handlingarna.
Kassör Laszlo Szabo redovisade den ekonomiska berättelsen för 2005 (se
bilaga). Budgeten föll väl ut och styrelsen har därmed hållit verksamheten väl
inom budgetramarna. Balansräkningen visade att kassan + plusGirot låg på ett
kapital vid årets slut på 32 123, detta berodde på att 29 stycken medlemmar har
betalt medlemsavgiften för 2006 redan i december månad 2005. Räknas de bort
låg kassa vid årets slut på 25 000 kr, vilket är den siffra som klubben ska ha max.
Årets resultat slutade på –1 247:- Omsättningen för 2005 var 49 000 Ekonomiska
berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§6

Revisionsberättelse
Stefan läste upp revisionsberättelsen där revisorerna redogjort för sin granskning
av klubbens förehavanden under verksamhetsåret 2005 (se bilaga). De fann
inget att anmärka på och föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna året.

§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 2006 (se bilaga). Budgeten
baseras på resultatet för 2005, alltså kända uppgifter. Fördelningen mellan
föreningens verksamheter är enligt budgetförslaget sådan att 53% av intäkterna
går till Svarttjärn (fisk och material), Av resterande går 27% till fasta kostnader
och 25% till aktiviteter i klubbens regi (föreläsningar, stipendier och fiskeresor).
Slår man ihop dessa procent blir det 102%, detta beror på att budgeten är
underbalanserad. Inkomsterna förväntas bli 40 200. av dessa går 21 150 till
svarttjärnsgruppen, 11 000 går till fasta kostnader och 9 000 till aktiviteter.
Diskussion uppstod om klubben skulle vara med som klubbmedlem i SFF,
eftersom medlemsavgiften har stigit till 1000 kronor. Förslag uppkom av
medlemmarna att klubben ska gå ur SFF tillsvidare och att frågan ska tas upp
igen till nästa årsmöte för att se om det finns intresse då för ett medlemskap.
Vidare ville medlemmarna att dessa pengar, 1000 kronor, istället skall användas
till miljövårdsstipendium. Diskussion togs upp om pengarna ska öronmärkas till
detta, men det uppfanns en enighet att försöka hitta en person fram till
halvårsmötet och att detta skall göras av styrelsen ihop med Tight Lines. Om
detta ej går att uppbringa, ska det tas ett nytt beslut på halvårsmötet.
Årsmötet klubbade och godkände styrelsen förslag till budgeten, med den
ändring att klubben går ur SFF. Årsmötet klubbade även att dessa pengar istället
ska används till stipendium om förslag på person går att uppbringa. Annars tas
nytt beslut om vad de 1000 kronorna ska användas till på halvårsmötet.

§9

Val av styrelse
Valberedningen, bestående av Ulf Olsson och Hans-Åke Höber, presenterade
förslag till styrelse för 2006:
Ordförande: Tommy Kallerdahl (nyval)
Sekreterare: Stefan Cederstedt (nyval)
Kassör: Laszlo Szabo (omval)
Ledamot: Tobias Rådberg (omval)
Ledamot: Christer Spethz (nyval)
Ledamot: Lars Gustafsson (nyval)
Ledamot: Pär Stenström (nyval)
Mötet beslutade välja dessa till styrelsen för 2006.

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer valdes Karl-Erik Röjder och Jan Åke Fritiofsson till
revisorsuppleant valdes Lena Lavanya.

§ 11

Val av valberedning

Valberedningen ville avgå, men medlemmarna hade inga förslag. Diskussion
uppstod om inte sittande kunde sitta kvar ett år till. Hans-Åke svarade ja, ja, vi
gör väl det och skrattade.
Till valberedning valdes Ulf Olsson och Hans Åke Höber. (omval)
§ 12

Svarttjärnsgruppen
Sammankallande i svarttjärnsgruppen drog berättelsen om året som varit.
Tackade Jim Svärd för allt arbete han utfört under året. Verksamhet för nästa
kommer att bli uppförande av ett vedskjul samt nya spänger där det behövs.
Svarttjärnsgruppen hade även förslag på att grusa upp den södra vägen. Förslag
kom även om att senarelägga fiskisläppet på hösten till veckan före älgjakten så
att älgjaktsveckan blir fredad. Diskussion uppstod om när fisken ska släppas i
och hur vi ska göra med älgjaktsveckan.
Årsmötet bestämde att fiskisläppet ska ske den 25 september. Arbetsdag och
premiär den 30 september. Dessutom togs det beslut om att under
älgjaktsveckan ska det vara fiskeförbud. Detta gör att vi får fiska en vecka efter
premiären, sedan är det fredat en vecka. Detta på grund av att vi vill hålla en bra
relation till jägarna.

§ 13

Ärenden
Inkommen proposition av styrelsen (Laszlo Szabo)
Stefan läste upp propositionen om grusning av södra vägen. (se bilaga)
Laszlo tog upp punkter över vilka som använder vägen och det visade sig att den
används till största delen av Nymphenmedlemmar. Laszlo tog även upp att det
enligt Kjell Edgren skulle kosta ca: 6000 kronor. Laszlo tillade att ekonomin i
dagsläget tillåter detta. Kjell har även erbjudit sig att utföra jobbet. En
diskussion uppstod att en uppgrusning av vägen är av största vikt eftersom den
är mycket dålig och i förlängningen kan leda till att fiskbilen vägrar att åka upp.
Även medlemmarnas bilar går hårt åt. Kjell hade klargjort att det inte finns
något material att skrapa och i fortsättningen vill han inte skrapa vägen om det
inte kommer på grus. Detta gör att vi tillslut inte kommer att kunna använda
södra vägen.
Propositionen godkändes av årsmötet med tillägg att styrelsen får mandat att
använda ekonomin så att kapitalet inte understiger minimigränsen på 15 000
kronor. Styrelsen fick även ansvaret över att ta kontakt med berörda parter så att
en grusning av vägen blir gjort innan fiskisläppet den 8 maj.

Aktiviteter drogs upp av styrelsen under våren. (se bilaga)
Förslag på aktiviteter kom även från Peter Künert om gäddfiske i Storlungen i
Storfors och undrade om det fanns intresse. Styrelsen tog även upp att om det
finns förslag från medlemmarna på aktiviteter så kan de kontakta styrelsen.
Ärenden
Eftersom ordföranden i klubben har bytts ut till Tommy Kallerdahl, måste det
till en ändring av firmatecknare för FK Nymphens löpande förvaltning och
ekonomi.
Beslut togs på årsmötet att:

Ordförande Tommy Kallerdahl samt kassören Laszlo Szabo har rätten att
använda Plusgironummer 130325-4 var för sig för att teckna FK Nymphens
löpande förvaltning och ekonomi. Härmed återkallas även Jesper Boods
fullmakt.
§ 14

Övrigt
Laszlo tog upp problemet om att ordna årsfest. Problemet är att få folk som
ställer upp, och därför behövs det en festkommitté. Förslaget sonderades på
årsmötet men ett svalt intresse återfanns på årsmötet. Därför uppmanades
medlemmarna att prata med personer som inte har några uppdrag i klubben om
de vill ställa upp. Frågan beslutades att tas upp på halvårsmötet.

§ 15

Mötets avslutande
Hans-Åke tackade för visat intresse och den nya styrelsen. Hans-Åke tackade
även på årsmötets vägnar för det goda kaffet som klubben bjöd på vid halvtid.

Sekreterare

Stefan Cederstedt

Protokolljusterare

Tommy Kallerdahl

Lars Gustafsson

