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Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 3 / 2006
Datum
2006-04-17

Tid:
Tisdagen den 11 april 2006. Kl. 18.30 – 22.00
Plats:
Gutaren sal 225
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Stefan Cederstedt
Sekreterare
Laszlo Szabo
Kassör
Lars Gustafsson
Ledamot
Pär Stenström
Ledamot
Frånvarande: Tobias Rådström
Christer Spetz

Ledamot
Ledamot

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§ 3 Föregående protokoll
Laszlo berömde föregående protokoll och sade att aktionsplanen var i sin helhet hämtad från denna.
Laszlo tog upp § 3 i föregående protokoll och påpekade att han inte har fått några indikationer på att grusningen är på
gång fast tiden krymper. Tommy tillade att han har pratat med Martin, och Kjell utför inget arbete förrän tjälen har
släppt, dock är det ingen fara att fiskbilen inte kommer upp.
Beslut: Alla, inklusive svarttjärnsgruppen, ska rapportera vad som har hänt och vad som har gjorts, via grupp-mail till
styrelsen.
§ 13 Laszlo undrade vad som har hänt med firmateckningen på Tommy. Laszlo kollar upp detta.
Tommy sade att svarttjärnsgruppen har haft ett möte och alla i gruppen accepterade ansvarsuppgifterna, men nyckel och
fångstrapporteringen var de inte intresserade av.
Martin har dock enligt Tommy fått all information som behövs för svarttjärnsgruppen.
Beslut: Pär tar uppdraget att kontrollera, uppdatera och rapportera fångstrapporterna från svarttjärn.
Enligt protokoll 1/2006 ska Tobias kontakta Martin, att han beställer hälften stora och hälften små öringar till höstens
utsättning, Laszlo undrade om detta hade blivit utfört?
Tommy tyckte även att Martin ska skicka protokoll från svarttjärnsgruppens möte till styrelsen.
Beslut: Tobias ska omgående ringa till Martin om öringutsättningen till hösten. Tommy ska ringa till Martin om
arbetsdagen och även informera Martin att protokoll från svarttjärnsgruppens möten ska skickas till styrelsen.
Laszlo informerade om att han har skaffat ett vandringspris och medaljer till kommande gäddfestival.
Diskussion uppstod om hur priserna ska fördelas efter tävlingen.
Beslut: Lagen som får placeringarna ett, två och tre ska få varsina medaljer i fallande valörer. Ett lag kan således bestå
av en, två eller tre personer. Lag med mer än en person, delas vikten med antal personer i laget. Vandringspriset ska gå
till den som får tyngsta gäddan, tre inteckningar i vandringspriset resulterar i att personen tar hem priset för all framtid.
Tommy fick i uppdrag att skriva en artikel om gäddfestivalen i kommande Tight Lines.
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§ 4 Skrivelser
a/ post.
Laszlo får mycket post från VISMA SPCS. Laszlo upplever det nästan som trakasserier.
Laszlo har även fått post från Klarälvens folkhögskola om sommarkurser, inget intresse uppstod i styrelsen.
b/ övrig post
Inget att redovisa
§ 5 Rapporter
a/ ekonomi och medlemssituation
Tillgångarna i klubben är den 11/4 2006, 63 980 kronor varav 59 357 på Plusgirot och 447 kronor i kassan. Därutöver är
384 kronor i frimärken och 3 791 kronor låsta i klubbmärken och tröjor.
Medlemssituationen för närvarande är att det finns 115 medlemmar i klubben, varav 100 medlemmar har fisketillstånd
och 15 medlemmar är stödmedlemmar.
b/ Svarttjärn
Ingen rapport/delrapport om hur planerna fortskrider
Sammankallande i svarttjärnsgruppen har fått tillgång till ”styrelse mappen” på hemsidan
Frågor uppstod hur det går med abborrfisket. Laszlo meddelade att det finns ett 10-tal medlemmar som bor i omedelbar
närhet till svarttjärn och att de bör aktiveras.
Beslut: Tommy tar kontakt med svarttjärnsgruppen om mjärdfiske. Laszlo ska skicka en lista med namn på personer
som bor i närheten av tjärnet och som skulle kunna hålla i mjärdfisket till Martin.
c/ Pimpeltävling
Tommy sade att 13 stycken medlemmar deltog i årets pimpeltävling. Vinnaren drog upp 3,5 kg abborre. Resultatet
kommer att finnas med i kommande Tight Lines, Hans har även skrivit en artikel.
d/ Havsöringsresa
Pär hade varit suverän med kameran och tagit många bilder. För övrigt var det kallt, regnigt och blåsigt.
Beslut: Pär ska skriva en artikel om resan till kommande Tight Lines. Beslut togs även att resan ska flyttas fram två
veckor nästa år.
e/ övrigt
Inget att tillföra
§ 6 Webbhotell
Laszlo kommenterade att han hade 480 MB på sin hårddisk gällande Nymphen, varav ca 32 MB på Webbhotellet där
hyran är 495 kronor/ år för 10 MB. Det är enligt Laszlo inte bara utrymmet det handlar om, utan det finns mycket
material som medlemmarna inte kan komma åt. Det andra problemet är att Laszlo kämpar med två hemsidor, en hemma
och den andra på servern, vilket är lätt att blanda ihop. Laszlos undran är att byta server. Det tänkta webbhotellet kostar
495 kronor/år plus moms där domännamnet.se ingår för 95 kronor första året. Utrymmet på servern blir 1000 MB och
möjlighet till sidodomäner, FTP-program mm.
Beslut: Styrelsen tog beslut om att byta webbhotell eftersom det inte blir någon stor prishöjning att tala om och att det
ger så mycket mer utrymme.
§ 7 Aktionsplan
Laszlo tycker att rapporteringen i vissa fall fungerar dåligt.
Tommy tyckte att det ska stå ett fastslaget färdigdatum.
Tommy återkommer om ett datum för grusningen.
Beslut: Gäddfisket ska ske den 21/5 vilket Tommy kommer att skriva om i nästkommande Tight Lines. Pär ska fixa till
listan för kastkursen så att det blir 10 stycken deltagare senast 1 maj. Kursen kommer att kosta 200 kronor/person om
antalet är 10 stycken. Nymphen ska sponsra kastkursen med 3000 kronor.
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§ 8 Framtida föredragningslista
Laszlo tyckte att hitintills har det fungerat bra i styrelsen. Laszlo tyckte att autodatumet bör tas bort och att punkt efter
siffran och understrykningen ska tas bort. Diskussion uppstod om paragraferna ska vara löpande eller om det alltid ska
börja på § 1. Pär sade att det alltid ska vara ett beslut efter varje punkt i protokollet. Pär hade tittat på gamla
styrelseprotokoll och vi har aldrig tagit ett enda beslut i klubben och detta måste ändras.
Beslut: Pärs förslag till föredragningslista antogs med tillägg av Laszlos linjer, Laszlo mailar över detta till Stefan.
Varje punkt i protokollen ska hädanefter avslutas med ett beslut.
Om vi beslutar om möte någon annanstans, ska styrelsemedlemmarna meddela frånvaro till den som är fikaansvarig och
ändras således i föredragningslistan. Förövrigt beslutades att sekreteraren själv får bestämma om det ska vara löpande
siffror eller börja på 1.
§ 9 Kommande verksamhet
Alla datum är satta till 30 september.
Diskussion uppstod om Glommaresan ska vara på harrfestivalen eller senare. Även om det är harrfestival så kommer
den att vara nere vid Koppang och vi kan fiska ensamma uppe vid Atna. Detta gör att de som vill kan åka ned till
harrfestivalen
Beslut: Tobias ska i första hand boka första helgen i september, om det inte går ska Tobias boka andra helgen i
september. Det ska även bli en flugfiskekväll inför Glommaresan den 29 augusti.
Beslut togs även att lägga upp en länk om harrfestivalen på hemsidan. Lars skickar detta till Laszlo.
Den 9 till 15 oktober är det fiskeförbud i svarttjärn pga. älgjakten.
En diskussion uppstod om att ha en spöbyggnadskurs i klubben. Raimo kom som förslag som ledare, men Laszlo trodde
inte att han skulle vilja det, men han kan säkert tipsa om en lärare. Om vi ska ha en kurs måste vi ha en lokal.
Beslut: Pär kollar upp och pratar med Raimo och Tommy kollar upp lokal.
§ 10 Aktionsplan
Beslut: Laszlo kollar uppgradering av aktionsplan i styrelseprotokollet.
§ 11 Övrigt
Alla i styrelsen skall till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag till en eventuell föreläsare.
Diplomen till gäddfisket skippas eftersom vi har medaljer.
Pär undrade vem som är tillsyningsman i klubben. Laszlo berättade att det är Stig Sewik som är fisketillsyningsman.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte är den 19 juni vid svarttjärn klockan 18.30
Tommy fixar fikat (Buffé)
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Karlstad den 20 april 2006
Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande
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