Styrelseprotokoll nr 3/2007
Datum
2007-04-11

Tid:
Onsdagen den 11 april 2007 kl. 18.30 – 21.30
Plats:
Gjuteriet sal 236
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Laszlo Szabo
Kassör
Stefan Cederstedt
Sekreterare
Pär Stenström
Ledamot
Christer Spetz
Ledamot
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Dagordningens godkännande
Laszlo ville lägga till aktivitetsplan innan punkten aktionsplan.
Dagordningen godkändes
Beslut: Punkten aktivitetsplan skall läggas till i föredragningslistan framöver.

3.

Föregående styrelseprotokoll
3) Christer har varit i kontakt med mjärdfiskarna och fixat fram ett schema där de kan skriva upp sig för
vittjning och överlämnande till nästa på person på listan.
Pär har inte fått tag på Staffan, han har ringt och även mailat. Frågan kom upp om det ska finnas en deadline. Pär har fortfarande inte fått pengar av vissa sedan förra kastkursen. Pär kommer att jaga vidare efter
Staffan.

4.

Tommy har ännu inte ringt till Stig.
Beslut: Stefan bokar fyra stugor första helgen i september
.
Inkommande post
Laszlo hade stora problem med bokföringsprogrammet och ringde till support, fick reda på att han var
tvungen att ha ett serviceavtal. Laszlo fick lov att teckna ett avtal.

5.

Utgående post
Serviceavtal på ett år för 1040 kronor.
Tight Lines har gått ut till medlemmarna.

6.

Rapporter
Ordförande;
Har haft det körigt under våren, förövrigt har jag inget att tillägga.
Kassör;
Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben var i plusgirot 59 894.43 och i kassa 1 120,12 kronor. Tröjor, 1685 kronor.
Laszlo talade även om att det nu är 124 stycken medlemmar varav 107 med fisketillstånd och 17
stödmedlemmar
Laszlo talade även om att hemsidan kostade 510/år för 200Gb
En lackmaskin har köpts in av klubben för en kostnad av 1080 kronor. Denna kommer att förvaras hemma
hos Laszlo, medlemmarna kan sedan boka lackmaskinen.
Laszlo tyckte att Christer har ordnat mjärdfisket bra uppe vid Svarttjärn och det verkar vara ett bra system
för kommande år.
Svarttjärn:
Tommy frågade Laszlo om allt var klart inför arbetsdagen och om allt är ordnat. Laszlo svarade att allt finns
att läsa på hemsidan!

7.

Aktivitetsplan
Diskussion uppstod om olika aktiviteter.
- Harrfiske 31 augusti till 2 september
- Styrelsemöte måndagen den 10 september
- Halvårsmöte deadline för Tight-Lines 3 den 19 september
- Fiskisättning 24 september
- Arbetsdag 29 september
- Premiärfiske 29 september
- Styrelsemöte måndag den 15 oktober
- Knivkurs den 2 oktober
- Föreläsning och årsfest den 30 november

8.

Aktionslista
Beslut:
- Pär fixar Staffan senast mitten av maj
- Stefan fixar bokning av stugor på Huse camping senast maj
- Laszlo fixar krattor inför arbetsdagen.
- Tommy ska ringa till Stig snarast.

9.

Bordlagda frågor
Få upp insektslivet i Svarttjärn bör tas upp på halvårsmötet.

10. Nya frågor
Det fanns inga nya frågor.
11. Övriga frågor
Diskussion om e-postadresser till medlemmarna uppstod och alla var överens om att det bör ligga på
styrelsemapen.
Laszlo tyckte att styrelsen nu hade blivit en familj och att allt fungerade mycket bra med lätta diskussioner.
Beslut: Laszlo lägger upp ett register på medlemmarnas e-postadresser på styrelsemappen.
12. Nästa möte
Nästa möte är den 19 juni på Gjuteriet klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 3 mars 2007
Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

