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Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 5 / 2006
Datum
2006-09-07

Tid:
Torsdagen den 7 september 2006. Kl. 19.00 – 21.30
Plats:
Gjuteriet sal 225
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Laszlo Szabo
Kassör
Stefan Cederstedt
Sekreterare
Lars Gustafsson
Ledamot
Pär Stenström
Ledamot
Christer Spethz
Ledamot
Frånvarande: Tobias Rådberg

Ledamot

Martin Engström, sammankallande i svarttjärnsgruppen

§ 43 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 44 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§ 45 Föregående protokoll
§ 3. Laszlo har tagit fram en lista över de medlemmar som bor i närheten av Svarttjärn, Laszlo antydde även att listan
finns under styrelsemappen på hemsidan. Laszlo sade att Martin inte har ringt till någon av dessa 24 stycken
medlemmar. Diskussion uppstod om vem som ska ringa dessa. Laszlo tyckte att han hade gjort sitt arbete i detta ärende,
med att ta fram listan.
Beslut: Ett separat brev med information ska skickas med i utskicket Tight-Lines 4. Där ska medlemmarna få möjlighet
att uttala sig, Svarttjärnsgruppen får sedan följa upp ärendet. Tommy och Pär skickar ut ett första embryo av skrivelsen
till övriga styrelsemedlemmar som sedan får fylla på efterhand.
§5
b) Laszlo tyckte inte att jobb som ska utföras i klubben ska ligga i långbänk. Grusningen av svarttjärnsvägen fungerade
överhuvudtaget inte alls i svarttjärnsgruppen, men all heder åt Lars Gustafsson som tog saken i egna händer och fixade
allt.
§6 Laszlo har anmärkningar på att Martin inte har rapporterat i tid, att uppgiften var klar
§ 7 Pär berättade att spöbyggnadskursen legat på is under sommaren, men jagar nu ihärdigt efter en lokal. Tommy sade
även att vi måste ha ett möte för att beställa material, eftersom det kan ta tid att få rätt material. Kursen kommer dock att
bli under vårvintern.
§8
Beslut: Omröstning om vilken föreläsare klubben ska ha, tas på halvårsmötet.
Laszlo har tillsammans med Jim inventerat vad som ska göras och vad som behöver anskaffas till arbetsdagen. Laszlo
har även här en anmärkning på att Martin inte har kollat budgeten. Budgeten kommer nu enligt Laszlo att spricka.
Laszlo menar att det är mycket viktigt att man håller koll och följer upp budgeten så att den håller. Budgeten är i dags
dato inte spräckt, men det finns bara 100 kronor till fika.
Beslut: Ta upp budgetfrågan på halvårsmötet.
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§ 46 Inkommande post
Reklam om hemsidor, men som i dagsläget inte är av intresse eftersom klubben precis har bytt.
§ 47 Utgående post
Inget
§ 48 Rapporter
Ordförande: Talade om att Tobias var sjuk. Därutöver så var Glommaresan suverän. Sommaren har dessutom varit
mycket bra
Kassör;
a/ ekonomi och medlemssituation
Tillgångarna i klubben är den 7/9 2006, 44 672,37 kronor varav 39 597,63 på Plusgirot och 700 kronor i kassan.
Därutöver är 1 233,60 kronor i frimärken och 3 741 kronor låsta i klubbmärken och tröjor.
Kommande räkningar är följande, 11 000:- fiskinköp, 5000:- föreläsning, 500:- fika, 300:- till kuvert, svarttjärnsgruppen
2000:-. Behållningen vid årets slut kommer att bli ca: 19 000 kronor kvar, vilket ligger i spannet 15 000 till 25 000
kronor
Budget och verklighet stämmer bra överens.
Medlemssituationen för närvarande är att det finns 125 medlemmar i klubben, varav 105 medlemmar har fisketillstånd
och 20 medlemmar är stödmedlemmar.
Tommy undrade sedan om årsfesten ska sponsras. Diskussion uppstod om klubben verkligen behöver sponsra årsfesten.
Beslut: Styrelsen går ut med att årsfesten kommer att kosta 150 kronor/kuvert.
Laszlo gav ut frågan i styrelsen om någon kunde tänka sig att vara toastmaster.
Beslut: Christer antog sig jobbet som toastmaster och kommer även att ingå i festkommittén tillsammans med Laszlo.
Laszlo meddelade att alla priser till årsfesten är under kontroll.
b/ Svarttjärn
Diskussion uppstod om svarttjärnsgruppen. Laszlo sade att det var första gången som gruppen har haft ett möte
någonsin, men det finns inget driv i gruppen. Pär sade att det kanske fungerar bättre utan grupp för att på så sätt släppa
pressen, och att det kanske fungerar bättre individuellt.
Diskussion uppstod även om sammankallande för svarttjärnsgruppen vara eller icke vara.
Beslut: Gruppen får vara som den är under hösten, men frågan ska tas upp i styrelsen innan årsmötet. Styrelsen vill att
sammankallande ska ingå i styrelsen nästa år 2007, detta för att underlätta kommunikationen.
Diskussion uppstod även om styrelsemedlemmarnas medverkan i styrelsearbetet.

§ 49 Uppdragslista
Det fattas några inrapporteringar, men alla uppdrag är dock utförda.

§ 50 Bordlagda frågor
Fanns inga
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§ 51 Nya frågor
Stefan frågade om fiskeförbudet under kommande älgjakt kommer att vara med i Tight-Lines 3
Beslut: Detta ska vara med i Tight-Lines 3
Diskussion uppstod om vem som ska skriva om den underbara resan till Glomma.
Beslut: Stefan skriver en artikel till Tight-Lines 4 om Glommaresan.
Beslut: Laszlo ska ringa till Jan Janson.
§ 52 Övriga frågor
Diskussion om dag för årsfesten uppstod.
Beslut: Dag för årsfesten ska bestämmas på halvårsmötet.
Laszlo tog upp om öringutsläpp även på våren, men detta kommer att kosta ca: 3 000 kronor mer för klubben, eftersom
det är ett högre kilopris på öringen än för regnbåge.
Beslut: Detta ska tas upp på halvårsmötet
§ 53 Nästa möte
Nästa möte är onsdagen den 15 november i Gjuteriet sal 236 klockan 18.30
§ 54 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet

Karlstad den 12 september 2006
Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande
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