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Styrelseprotokoll nr 4/2007
Styrelsen

Tid:
Tisdagen den 18 juni 2007 kl. 18.30 – 21.30
Plats:
Gjuteriet, Vindskupan
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Laszlo Szabo
Kassör
Pär Stenström
Ledamot
Christer Spethz
Ledamot

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
Tommy valdes som sekreterare (eftersom han var den ende som hade något att skriva på)

2. Dagordningens godkännande
Alla godkände Laszlos hemmagjorda dagordning
3. Föregående protokoll
Ordföranden läste igenom protokollet
Angående föreläsare så har Stig inte ringts upp men kontaktats, och han har skickat över en lista på
namn han samlat ihop. Tommy har försökt nå Roy Peistorpt för att få honom att föreläsa om
tjeckiskt nymphfiske. Ingen kontakt ännu men att vi beslutade att söka upp honom på harrfestivalen
vid Glommaresan.
Beslut: Harrfestivalen skall besökas
Kastkursen blev en enorm succé och om möjligt skall vi försöka få hit samma kille (?) nästa år. Vart
norrmannen, Staffan Lindstrøm tagit vägen är ett stort frågetecken.
Krattor blev fixat till arbetsdagen vilken f.ö. blev mycket lyckad.
E-postadresser till de medlemmar som har ligger numer under styrelsemappen
4. Inkommande post
Ett brev har kommit från SCB (statistiska centralbyrån) och de ville i princip kolla om vi levererat
varor eller tjänster till fritidsfiskarna. Laszlo har svarat på denna.
5. Utgående post
Laszlo har skickat in ansökan om utsättning av öring för hösten. Denna förväntas gå igenom och
nästa år ansöker vi för hela året för att reducera bördan.
Laszlo pratade även med länsstyrelsen och kalkningsförbundet om kalkningen av Svarttjärn som
blev lovad i höstas. Detta har blivit bortsållat av madammen på kalkningsförbundet och som sedan
lovade att det åker i 7-8 ton före älgjakten.
6. Rapporter
Ordföranden rapporterade om Roy’s mail och att få han som föreläsare. Även att allt verkar gå
mycket bra just nu, inga problem existerar i klubben och alla verkar trivas.
Kassören rapporterade att 135 kg (128 st) öring tagits upp i år och att endast 2 regnbågar åkt upp.
Förra hösten sattes i 150kg och 83 kg togs upp. Svinnet var förr 45 %, medelvärdesbildat på 8 år,
och i år ligger samma siffra på 37 %, dvs. en förbättring. Största fångade fisk låg på 1.8 kg och var
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troligt från höstens isläpp. 51 man har dragit fisk i år medan samma siffra för hela förra året var 46
man.
Beslut: Laszlo plottar upp dessa siffror till halvårsmötet för diskussion
Medlemsituation är 129 medlemmar vara 113 med sjötillstånd. Kassa innehåller ca 1000 riksdaler
och på postgirot finns ca 53000 riksdaler. Gott om pengar alltså, och vi beslutade skriva en
proposition till halvårsmötet om att 1) öka mängd isatt fisk och 2) köpa mer grus till backen.
Pär tyckte vi kunde vädra frågan om det inte är dags att installera en mulltoa vid Svarttjärn. Detta
beslöts ta upp på halvårsmötet.
Beslut: Pär skriver ihop propositioner enligt ovan
Laszlo sa att nästa arbetsdag kommer att ägnas åt vägen. Avseende spången samt ved finns inget
direkt behov. För vägen gäller dels att få undan sten och Laszlo har försett Svarttjän med spett. Pär
skall även kolla om han hittar en Hilti borrmaskin som skall användas tillsammans med kemspräng
som Christer skall försöka hitta.
Beslut: Pär letar en Hilti och
Beslut: Christer försöker jaga kemspräng
7. Uppdragslista
Alla uppdrag avklarade
8. Bordlagda frågor
Förutsättningen för att öka mängd insekter i Svarttjärn skulle studeras av Karl-Erik Röjder och
rapporteras före semestern.
Beslut: Tommy ringer Karl-Erik och kollar status
9. Nya frågor
Inga nya frågor
10. Övriga frågor
Fisk är beställt av Laszlo. Ett rör till isättningen skulle fixas av Jörgen Persson men att Laszlo inte
tror detta kommer att hända.
Beslut: Laszlo lovade ringa kolla status
Lokal för årsfesten måst bokas samt föreläsare.
Beslut: Tommy ordnar detta
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11. Nästa möte
Detta är sedan tidigare bestämt till den 10: e september och lokaliserat till Gjuteriet och Vindskupan,
kl. 18:30
12. Avslutande
Ordförande stängde mötet
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