Fiskeklubben Nymphen
PROTOKOLL

2007-02-13
ÅRSMÖTE

Plats: Gjuteriet, vinden
Närvarande: 12 medlemmar

§1

Mötets öppnande
Klubbens ordförande Tommy Kallerdahl öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Till mötesordförande valdes Tommy Kallerdahl

§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 mötessekreterare valdes Stefan Cederstedt.
Till protokollsjusterare/rösträknare valdes Putte och Åke

§5

Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret
Ordförande redovisade verksamhetsberättelsen för 2007
(se bilaga). Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
Diskussion uppstod om vem som hade låst bommen vid den södra vägen.
Tommy informerade om att kontakt hade tagits med både Stora och jaktlaget,
men de hävdade att de inte hade låst bommen. Ingen bland deltagarna på
årsmötet visste något om vem eller vilka som kan ha gjort det.
Kassör Laszlo Szabo redovisade den ekonomiska berättelsen för 2006 (se
bilaga). Året har gått mycket bra, mycket på grund av att det tillkommit nya
medlemmar. 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 36 460,05, detta berodde på att medlemmar har betalt
medlemsavgiften för 2007 redan i december månad 2006. Räknas de bort låg
kassa vid årets slut på 25 000 kr, vilket är den siffra som klubben ska ha max.
Därutöver så finns det tröjor och tygmärken för 3 741 kronor. Årets resultat
slutade på + 2 251,30. Sammantaget för hela året har 47 450 kronor kommit in
och 37 883 kronor gått ut. En fråga kom från medlemmarna om hur mycket
gruset till södra vägen kostade. Laszlo gick då igenom vad som ingick i övriga
kostnader där gruset var en stor del, nämligen 6 979 kronor.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Laszlo tog upp att klubben nu kommer att rea ut kvarvarande tröjor för 25
kronor/styck eller två tröjor för 40 kronor. Om inte det skulle fungera kommer
klubben att dela ut tröjorna vid olika möten.

§6

Revisionsberättelse
Karl-Erik Röjder läste upp revisionsberättelsen där revisorerna redogjort för sin
granskning av klubbens förehavanden under verksamhetsåret 2006 (se bilaga).
De fann inget att anmärka på och revisorerna 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 2007 (se bilaga). Budgeten
baseras på resultatet för 2006, alltså kända uppgifter. Fördelningen mellan
föreningens verksamheter är enligt budgetförslaget sådan att 58 % av intäkterna
går till Svarttjärn (fisk och material), Av resterande går 22 % till fasta kostnader
och 17 % till aktiviteter i klubbens regi (föreläsningar, stipendier och
fiskeresor). Slår man ihop dessa procent blir det 97 %, detta beror på att 3 % är
ett plusresultat. Inkomsterna förväntas bli 43 200 av dessa går 24 950 till
svarttjärnsgruppen, 9 450 går till fasta kostnader och 7 400 till aktiviteter.
Utgifterna blir sålunda 41 800 kronor, därmed en vinst på 1 400 kronor.
Årsmötet godkände budgeten för 2007 och den lades till handlingarna.

§9

Val av styrelse
Ordförande var bekymrad över situationen, att så få medlemmar hade behagat
komma till dagens årsmöte och frågade medlemmarna om det fanns några
missnöjelser med styrelsens arbete eller om det bara är dagens VM-slalom som
gjorde att så få medlemmar dykt upp på årsmötet. Tommy visade statistik över
medlemsantalet över flera år och klubben ökar med ca fem medlemmar per år,
dock sjunker deltagandet på klubbens aktiviteter. Medlemmarna hade dock inget
att klaga på styrelsens arbete, utan tyckte att det sköttes utmärkt.
Valberedningen tillkännagav att man haft svårt att få tag på kandidater till
styrelseuppdragen och lade fram förslag att styrelsen skulle sänkas från sju till
fem styrelsemedlemmar. Diskussion uppstod om det skulle vara sju eller fem,
och årsmötet beslutade att göra ett försök på ett år med fem styrelsemedlemmar.
Valberedningen, bestående av Ulf Olsson och Hans-Åke Höber, presenterade
förslag till styrelse för 2007:
Ordförande: Tommy Kallerdahl (omval)
Kassör: Laszlo Szabo (omval)
Sekreterare: Stefan Cederstedt (omval)
Ledamot: Christer Spethz (omval)
Ledamot: Pär Stenström (omval)
Mötet beslutade välja dessa personer till styrelsen för 2007.

§ 10

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

§ 11

Val av valberedning
Valberedningen ville avgå, men medlemmarna hade inga förslag. Diskussion
uppstod om inte sittande kunde sitta kvar ett år till.
Till valberedning valdes Ulf Olsson och Hans Åke Höber. (omval)
(Ordförande tillkännagav att nu var det dags för fikapaus!)

§ 12

Svarttjärnsgruppen
Sammankallande i svarttjärnsgruppen kom inte till årsmötet så ordförande läste
upp svarttjärns verksamhetsberättelse för 2006 och lades därefter till
handlingarna.

§ 13

Ärenden
Inkommen proposition av styrelsen angående svarttjärnsgruppen.
Christer läste upp propositionen om svarttjärnsguppens varande eller icke
varande. (se bilaga) Diskussion uppstod mellan medlemmarna och de höll med
om att föra över ansvaret till styrelsen var utmärkt, detta borde ha gjorts för
länge sedan.
Beslut: Årsmötet klubbade igenom med full majoritet att gruppen upphör och
ansvaret övergår till styrelsen.
Christer läste upp styrelsens proposition om att släppa i öring även på våren. (Se
bilaga) Diskussion uppstod om öringutsläpp istället för regnbåge. Laszlo sade att
det inte är permanent att bara släppa i öring. Det finns ett svinn på 44 procent av
regnbågen, om vi nu släpper ut öring i ca två till tre år, så får vi se hur den gamla
regnbågen mår och om det finns någon kvar.
Hans tog upp att öringen har en lägre trivseltemperatur, vilket kan leda till
mindre sommarfiske. Ordförande visade då statistik från 2003 fram till 2006
som visar att det tas mer öring i juni och juli än regnbåge, regnbågen ligger dock
lite högre i augusti.
Beslut: Årsmötet beslutade att prova med öring till våren och att ett nytt beslut
tas till nästa årsmöte 2008.
Laszlo tog upp om utbytesstatistiken som visar på ett stort svinn i svarttjärn.
Något måste göras för att komma ifrån det stora svinnet på 44 procent och få
ned det till normala 20 procent. Antingen höjer vi fiskekvoten till tre fiskar per
dag eller så höjer vi fiskekvoten från 15 till 18 fiskar per år för medlemmarna.
Beslut: Årsmötet beslutade att höja dagskvoten från två fiskar till tre fiskar per
dag.
Christer läste upp styrelsens tredje proposition om utsättning av röding i
Svarttjärn och en undersökning om detta skulle gå. En prov utsättning skall ske i
september på 50 kg röding, dock fick Nymphen avslag från länsstyrelsen. Dels
på grund av att det krävs minst 30 meters djup och svarttjärn är bara 20 meter
djup, men också för att vattenkvallitén inte blev godkänd.
Nymphen har dock fått tillstånd för isättning av öring och regnbåge. När
styrelsen sökte tillstånd för isättning av röding visade det sig att klubben inte
hade tillstånd för att sätta ut vare sig regnbåge eller öring.

Aktiviteter drogs upp av styrelsen under våren. (se bilaga)
Laszlo tog upp att Älvkullen åter tagits i bruk av Nymphen som kommer ha
öppet på tisdagar mellan 18.30 till 21.00.
Stig har inkommit till Laszlo med åtta förslag på föreläsare Stig tyckte dessutom
att klubben har alldeles för lite aktiviteter. Laszlo har bollat tillbaka frågan till
Stig som ska kolla upp telefonnummer till föreläsarna och ringa till dem.
Medlemmarna på årsmötet tyckte dock att Nymphen har väldigt många
aktiviteter och var väldigt nöjda, det är få klubbar som har så mycket
aktiviteter…, som någon uttryckte det!
Ulf Pierrou låg som förslag från medlemmarna och styrelsen kollar upp detta.
Beslut: Årsmötet bestämde att styrelsen får befogenhet att bestämma vem som
ska föreläsa i klubben.
Hans tog upp att det börjar många nya medlemmar, men det är lågt deltagande
på aktiviteterna, kanske måste de nya medlemmarna introduceras på något sätt.
Styrelsen kommer att ta upp frågan och analysera den
§ 14

Övrigt
Ordförande tog upp om insektsökande åtgärder i Svartjärn. Många projekt har
påbörjats i Nymphens regi men har aldrig avslutats. Frågan är om vi kan släppa i
insekter? Medlemmarna svarade att Pierrou kanske kan sköta detta.
Laszlo tog då upp om det finns någon medlem som kan kolla upp detta.
Styrelsen kollar upp om Tobias eller Ola Holby kan dyka i sjön.
Först får vi kolla upp om det finns förutsättningar och om det ska startas upp ett
projekt för detta.
Karl-Erik Röjder kollar upp vad som finns runt sjön och rapporterar detta till
styrelsen.

§ 15

Mötets avslutande
Tommy tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 17 februari 2007

Sekreterare
Stefan Cederstedt

Protokolljusterare
Putte

Åke

