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Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 4/2006
Datum
2006-07-03

Tid:
Måndagen den 19 juni 2006. Kl. 18.30 – 22.00
Plats:
Gamla vindskyddet Svarttjärn
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Laszlo Szabo
Kassör
Lars Gustafsson
Ledamot
Pär Stenström
Ledamot
Tobias Rådström
Ledamot
Christer Spethz
Ledamot
Frånvarande: Stefan Cederstedt

Sekreterare

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Ordförande bad Pär Stenström att föra anteckningar
§ 2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§ 3 Föregående protokoll
Laszlo tog upp att han tyckte gruppmejlen börjar fungera . Diskussion om vad man skall skicka på gruppmejl
Beslut: Alla, inklusive svarttjärnsgruppen, ska rapportera det som är av intresse för styrelsen att ta del av.
Diskussion om hur mjärdfisket skall fungera i Svarttjärn.
Beslut: Alla överens om att vi skall försöka få de medlemmar som bor i närheten av Svarttjärn att sköta detta. Inför
nästa år skall det göras en turlista som skall gälla under den korta period som vi har mjärdar i vattnet.
Kastkursen har varit och fungerade helt efter plan. Vi har även meddelat Staffan att vi är intresserade av att anlita
honom nästa år igen.
§ 4 Skrivelser
a/ post.
Post från reklamfirma med erbjudande om kepsar med eget tryck.
§ 5 Rapporter
Ordförande: Tycker att allt bara fungerar bättre & bättre
Kassör:
a/ ekonomi och medlemssituation
Tillgångarna i klubben är den 19/6 2006, 50 064,37 kronor varav 44 451,63 på Plusgirot och 1790 kronor i kassan.
Därutöver är 81,60 kronor i frimärken och 3 741 kronor låsta i klubbmärken och tröjor.
Budget och verklighet stämmer bra överens.
Medlemssituationen för närvarande är att det finns 121 medlemmar i klubben, varav 102 medlemmar har fisketillstånd
och 19 medlemmar är stödmedlemmar.
b/ Svarttjärn
Svarttjärnsgruppen fungerar nu bra.
Grusning av södra vägen är ännu ej gjord. Enligt Kjell så väntar han på att tjälen skall släppa.
Beslut: Vi tar själva tag i detta då vägen måste åtgärdas snarast.
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Martin tar en sista kontakt med Kjell för att kolla upp med honom om det är grusning på gång.
Lars kollar med grusgropen i Lindfors om vad dom skall ha för att grusa och eventuellt jämna till södra vägen.
Detta skall med i aktionsplanen.
e/ övrigt
Inget att tillföra
§ 6 Aktionsplan
Laszlo tycker att rapporteringen i vissa fall fungerar dåligt och att vi måste vara snabbare att rapportera in det som blir
åtgärdat enligt aktionsplanen,
Beslut: Vi får bli bättre.
§ 7 Kommande verksamhet
Glommaresan första helgen i September. Tobias har bokat 4 st stugor på Huse Camping och skall kolla om det ev. finns
en till att boka upp. Kostnad är 400 kr/stuga och natt
Det ska även bli en flugbindningskväll inför Glommaresan den 29 augusti.
Spöbyggnadskurs: Raimo intresserad av att leda kursen och lokal bokas genom Studieförbundet. Idagsläget är det 3 st +
Raimo som är intresserade av kursen.
Nästa utskick är i mitten av augusti och där skall kallelse till halvårsmöte finnas med.
Halvårsmöte är satt till måndag den 11 september. Plats Gjuteriet sal 234.
§ 8 Övrigt
Laszlo påpekade att han anser att Svarttjänsgruppens sammankallande bör ingå i styrelsen, men eftersom så ej är fallet
just nu så skall den sammankallande kallas till vissa styrelsemöten under året.
Beslut: Sammankallandeskall vara med på mötet innan halvårsmötet
Tommy anvarar för förslag på föreläsare. De förslag som har kommit är Kjell Qvaenström samt Ulf Pierou
Svarttjärnsgruppen inventerar hur många spänger som skall bytas på arbetsdagen
§ 9 Nästa möte
Nästa möte är den 5 september i Gjuteriet sal 225 klockan 19.00
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Karlstad den 3 juli 2006
Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Pär Stenström
Tf. Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

Postadress
Fiskeklubben Nymphen
℅ L. Szabo
Ljungmansgatan 8, 9tr
652 28 Karlstad

Plusgiro 13 03 25-4
Organisationsnr. 873202-0550
E-post: Nymphen@nymphen.se
Hemsida: www.nymphen.se

