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Styrelseprotokoll nr 5/2007
Styrelsen

Tid:
Tisdagen den 10 september 2007 kl. 18.30 – 21.30
Plats:
Gjuteriet Vindskupan
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Laszlo Szabo
Kassör
Stefan Cederstedt
Sekreterare
Pär Stenström
Ledamot
Christer Spethz
Ledamot
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

3.

Föregående styrelseprotokoll
§3 Tommy informerade om att Roy inte var på harrfestivalen, men Tommy har fått tag på numret till Vera Larsen,
expert på nymphfiske och kom fyra i tävlingen på harrfestivalen.
Beslut: Tommy ringer till Vera före den 19/9
Tommy har ännu inte ringt till Stig.
§5 Öringtillstånd har kommit och kalken ligger i sjön.
§6 Pär har skrivit en proposition om byggandet av utedass. Proposition ligger även färdigt för 50 kg extra öring:
.
Inkommande post
Tillstånd för utsättning av öring har kommit till klubben.
Pär frågade om varför tillstånd måste sökas varje år och Laszlo sade att de vill ha kontroll.
Beslut: Laszlo ska söka på 400 kg öring till nästa år.

4.

Erbjudande från Nordea. Klubben har fått erbjudande om att ansöka ett sparkonto, Sparkonto Företag,
kostnadsfritt. Dessutom ränta på belopp som funnits på Sparkonto Företag en hel kalendermånad. Ränta är f n 1,95
procent upp till 25 kkr och 2,90 procent däröver (07-08-15).
– Justerad protokollkopian och legitimationen ska vara vidimerad och bifogas ansökan.
Beslut: Laszlo Szabo och Tommy Kallerdahl har rätten att använda det nya Sparkonto Företag var för sig, för att
teckna FK Nymphens löpande förvaltning och ekonomi.
Beslut: Laszlo kollar upp riktigheten och tar erbjudandet i så fall.
5.

Utgående post
Inget

6.

Rapporter
Ordförande;
Jag har jobbat med vägen i somras och Laszlo tillsammans med Christer har sprängt sten och införskaffat grus.
Fisket har varit mycket bra. Harrfestivalen var även den mycket bra. Det har hänt mycket i Svarttjärn. Jag var även
till jämtland och fiskade.
Kassör;
Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben var i plusgirot 51 596.43 och i kassa 897,57 kronor och frimärken 1454,40.
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Budgeten ligger på 41 800 kronor och är idag 21 548,80
Laszlo talade även om att det nu är 132 stycken medlemmar varav 115 med fisketillstånd och 17 stödmedlemmar.
Maxgränsen är egentligen slitaget runt sjön och hitintills har slitaget inte ökat

Svarttjärn:
- Trasiga spänger har bytts ut.
- Mickebäcken har muddrats för hand.
- Trappa/sittplats vid nya vindskyddet är klart.
- Södra vägen har fixats till den 29/8 och även sladdats.
- Fiskeutsättningsränna har byggts.
- Några större stenar har sprängts, medan andra stenar spettats upp.
- Kalkning ha utförts med 7 ton.
Diskussion om fiskeförbud under älgjakten uppstod.
Beslut: Pär skriver ihop några rader som sedan skickas till jaktledaren.
Laszlo pratade även om vattenkemin i sjön. Det är inte bara Ph-värdet som är viktigt, utan även att alkaliniteten
hålls över värdet 0,05, prov kommer att ske den 7 oktober.
Beslut: frågan om vart fisken tar vägen och om kalkningen ska tas upp på halvårsmötet.
Nästa år sätter vi ut 300 kg öring varav 150 kg på våren plus 50 kg extra på vårutsläppet.
Beslut: Propositionen om extra utsläpp till våren ska nämnas på halvårsmötet
Nyheter
- Endast öringutsläpp i sjön
- Mera grus på vägen framöver.
- Inplastade medlems- och årsfiskekort.
Kostnader för svarttjärn
På sju år har vi spenderat 158 463 kronor varav 123 000 på fisk, 6 900 på bergskross till vägen, 3000 till mjärdar,
21 617 på byggmaterial och 3607 på förtäring. I år har det gått 12 840 kronor, varav 11 000 till fisk och 1700 till
byggmaterial.
7.

Aktivitetsplan
- Knivkurs börjar den 2 oktober på Älvkullen.
- Styrelsemöte den 15 oktober
- Föreläsning den 30 november.
- Årsfest den 30 november.
- Dead Line för TL den 1 december
Beslut: Tommy fixar föreläsare

8.

Aktionslista
Laszlo meddelade att allt är utfört förutom Tommys punkter.

9.

Bordlagda frågor
Ökning av insekter i Svarttjärn är härmed ute ur bilden, eftersom Svarttjärn inte håller måttet för att öka
insektslivet.
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10. Nya frågor
Kolla upp om dikena efter södra vägen kan grävas upp.
Beslut: Pär kollar med södra viken om det finns intresse för att hjälpa oss.
Tommy ringer till Veda-Skog
Laszlo kommer att åka till Stockholm och vill därför lägga ut arbetsuppgifter till övriga i styrelsen.
Beslut:
Tommy bokar lokal till årsfesten, halvårsmötet
Stefan skriver om Glommaresan.
Tommy inbjuder medlemmarna till årsfesten i TL
Christer postar alla kuvert
Pär fixar tryckningen
Laszlo skickar cd:n till Pär
Christer fixar fikat till arbetsdagen
Kjell-Åke tar hand om torsdagsgruppen.
Matpriset till årsfesten kommer att förbli 150 kronor per kuvert
En utlottning av kniv ska ske på årsfesten, lotterna kommer att kosta 20 kronor/lott. Kommer det 20 stycken
medlemmar måste vi sätta en maxgräns på 10 stycken lotter per deltagare.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor
12. Nästa möte
Nästa möte är den 15 oktober på Gjuteriet vindskupan klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 30 september 2007
Vid protokollet:

Justeras:

Vidimeras:

____________________

____________________

____________________

Stefan Cederstedt
Sekreterare

Tommy Kallerdahl
Ordförande

Christer Spethz
Ledamot
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