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Halvårsmöte 19 september 2007

Plats: Gjuteriet sal. 234
Närvarande: 14 medlemmar varav tre från styrelsen
§ 1 Mötets öppnande
Klubbens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§ 2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§ 3 Val av justerare och rösträknare

Till justerare valdes Karl-Erik Röjder och Mats Westerberg
§ 4 Rapporter från styrelsen
a) Ekonomi och medlemssituation
Tillgångarna i klubben är den 19/9 2007, 48 000 kronor kommande utbetalningar är 19 000, dels till
fisk men även till årsfest och föredrag. Behållningen vid årets slut kommer att bli ca: 29 000 kronor
kvar, vilket ligger över spannet 15 000 till 25 000 kronor.
Medlemsantalet är i dagsläget 132 stycken varav 115 medlemmar har sjötillstånd och 17 stycken
stödmedlemmar. Stig Sewik frågade vad stödmedlemmar var för något. Stig Sewik förklarade att alla
är medlemmar och att ordet stöd måste bort, att det bara står medlemmar med eller utan sjötillstånd.
b) Rapport från Svartstjärn.
Eftersom gruppen har avskaffats pga. att det mesta är färdigt uppe vid Svarttjärn. Styrelsen har
därför tagit över ansvaret. Laszlo pratade om ytan som är 9,3 hektar och att medeldjupet i sjön är 3
meter, största djupet är 20 meter.
Aktiviteter under året har varit
-Lagning av trasiga spänger.
- Mjärfisket har kommit igång igen,
- Mickebäcket har muddrats.
- Fiskutsättningsränna har byggts.
- Trappa/sittplats har byggts vid nya vindskyddet.
- Södra vägens värsta gropar har lagts igen och dessutom har backen åter grusats den 29/.
- Några större stenar har sprängts och spettats bort
- 7 ton kalk har spridits i tjärnen.
Laszlo Szabo pratade om kalkningen och att alkaliniteten hoppar mycket upp och ned. Karl-Erik
Röjder sade att det är viktigast att kalka vid snösmältningen , eftersom det är då som den mesta
försurningen kommer. Laszlo Szabo sade att fiskarna har det mycket tufft och svarttjärn är klassad
som en vanlig bruntjärn.
Kostnader hitintills för 2007 är följande: 11 000 kronor för fisk, 1700 för byggmaterial, 3969 för
grus och förtäring för 140 kronor.
Laszlo Szabo pratade även om vart tar fisken vägen? Statistiken visar att utbytet ökar när det gäller
öring i Svarttjärn, vilket visar att öringen överlever bättre än vad regnbågen gör. Öringen har även
tagit bra under sommarmånaderna. Fiskande bör bytas ut mot något annat som t ex rapporterande
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fiskande eller framgångsrika fiskare.
c) övrigt
Nej
§ 5 Höstens aktiviteter
a) förslag från styrelsen
- 24/9 fiskutsättning
- 29/9 arbetsdag med fiskepremiär
- 2/10 Startar knivkursen på älvkullen.
- 15/10 styrelsemöte
- 30/11 Föreläsning klockan 18.00
- 30/11 årsfest klockan 20.00
- 1/12 deadline för Tight Lines nummer 4
Frågan om fiskeförbud under älgjakten kom upp och medlemmarna tyckte att förbud mot fiske låter
konstigt. Medlemmarna tyckte att förbudet skulle skrivas om.
Beslut: Det är frivilligt att låta bli fisket under älgjaktsveckan till hänsyn för jägarna, detta ska
komma ut i Tight Lines nummer 3
b) Allmänna aktiviteter.
- Mera grus på vägen eftersom den är mycket känslig.
- Mera fisk i tjärnet, se proposition
- Inplastade medlems- och årsfiskekort.
-Faktura med inbetalningsavi
- Årsfest
c) övriga aktiviteter
Medlemskortet tyckte Stig Sewik skulle kunna tas bort. Varför skulle det behövas ett medlemskort,
ta bort det! Fyller det någon funktion? Laszlo sade att det är en bekräftelse på att man har betalat
avgiften, ett kvitto. Stig Sewik tyckte att kvittot när du betalar är ett kvitto. En anledning kan vara att
medlemskortet ska visas synligt. Medlemmarna beslutade att frågan bör tas upp på årsmötet och att
frågan bör diskuteras i styrelsen innan.

§ 6 Övriga frågor
Kjell-Åke Gaard frågade om man skulle kunna skicka ut post till medlemmarna via e-post. Laszlo
Szabo har försökt detta tidigare men många av medlemmarna har ingen dator.
Laszlo Szabo tyckte även att Tight Lines bör vara en papperstidning, men övrigt skulle kunna
skickas med e-post
En fråga kom om det finns någon aktivitet för att få in ungdomar. Laszlo Szabo svarade att vi har
svårt att starta upp ungdomsverksamhet eftersom ungdomarna har svårt att ta sig till aktiviteterna.
Nästa problem som är det svåraste är att få tag på någon ledare som vill hålla i verksamheten. Vidare
diskuterades att det inte skulle behöva vara så stora projekt, utan kanske en kontaktdag för
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ungdomarna. Medlemmarna var överens om att styrelsen har mycket att göra som det är, dels för att
styrelsen är nedbantad från sju styrelsemedlemmar till fem styrelsemedlemmar, men finns det
intresse hos någon annan medlem som vill dra igång ett ungdomsprojekt så kan ju styrelsen stötta
projektet. Medlemmarna tyckte att förslaget skulle kunna skickas ut till medlemmarna. Mötet
beslutade att frågan bör gå ut till medlemmarna, om intresse finns för någon medlem som kan åta
sig uppdraget

§ 7 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare

______________
Stefan Cederstedt

Protokolljusterare:

________________
Karl-Erik Röjder
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