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Styrelseprotokoll 6/2007
Styrelsen

Datum
2007-10-16

Tid:
Tisdagen den 16 oktober 2007 kl. 18.30 – 21.30
Plats:
Gjuteriet biblioteket
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Laszlo Szabo
Kassör
Stefan Cederstedt
Sekreterare
Christer Spethz
Ledamot
Pär Stenström
Avgått på eget initiativ
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

3.

Föregående styrelseprotokoll.
§ 3 Roy gick inte att få tag på, men Tommy har fått tag på Snorre Grönnæss, men inte fått svar än.
Pär hade en proposition klar för ett toalettbygge uppe vid Svarttjärn. Styrelsen är dock överens om att vi skiter i
byggandet av toalett.
Vi måste få tag på Snorre Grönnæss eftersom årsfesten närmar sig
Beslut: Tommy tar kontakt genast
§ 4 Tommy skickade information till jaktlaget istället för Pär
§ 8 Angående diken vid södra vägen finns det nu svårigheter eftersom Pär avgått från styrelseuppdraget.
Beslut: Christer ringer till södra viken om det finns möjlighet att gräva. Stefan ringer först till Hasse på Stora Enso
Inkommande post
Bifall om ansökan till utplanteringstillstånd för öring 2008. Rapport inom 14 dagar efter utförd utplantering skall
insändas till länsstyrelsen
Utgående post
Laszlo har skickat in ansökan om 400 kg och har även skickat in till Nordea om ett sparkonto företag.

4.

5.

6.

Rapporter
Ordförande;
Tommy hade inget att kommentera. Pär har sagt upp sig med omedelbar verkan.
Kassör;
Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben är 37 000 kronor och kommande utgifter är ca: 8 000 kronor kvar i klubben blir ca: 29 000
kronor.
Medlemssituationen är 132 medlemmar, varav 115 medlemmar har årsfiskekort och 17 stycken är bara
medlemmar.
Svarttjärn:
Ingen från styrelsen var på arbetsdagen. Laszlo delligerade uppdraget till Olle Tegelström. Laszlo tog upp att det
blev mycket dyrt med fikat på arbetsdagen.
Tommy tog upp att fiskerännan fungerade perfekt. Laszlo har inte hört något klagomål från arbetsdagen och lade
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dessutom till att vägen ser mycket bra ut, men det finns några stenar kvar till nästa år.
- 150 kg öring är isatt
- reparation av vägen södra vägen har skett
- Förnyad muddring av mickebäcken, fanns porlande vatten i bäcken den 2 oktober.
- Kostnader för svarttjärn har gått på 28 000 kronor, varav bygg 1700, bergskross 3969 och förtäring 486 kr.
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.
8.

Aktivitetsplan
Allt är klart
Aktionslista
Laszlo visade statistik och den visade att deltagarantalet är ungefär lika över åren.
Laszlo tog upp att det är många medlemmar som man inte känner igen, många är nya och därför behövs en
identifikation för medlemmarna. Laszlo har skrivit en proposition om utbildning för tillsyningsmän.
Beslut:
- Tommy skriver några rader i Tight Lines nr. 4 om att styrelsen efterlyser frivilliga till kommande tillsyningsmän.
Dessa kommer då att få gå en utbildning. Styrelsen kommer att vara juryn som utser vem/vilka som tas ut av de
frivilliga.
- Laszlo tar reda på kursmaterial och hur lång kursen är.
- Laszlo bokar även lokal till kursen.

2008
Styrelsemöte 5 februari
Årsmöte 13 februari
Styrelsemöte 26 februari
Datum för pimpelfisket ska tas upp på årsmötet

9.

Bordlagda frågor
Inget
10. Nya frågor
Beslut: Årsfiskekortet ska byta färg varje år!
Pimpelfisket, Laszlo tyckte att plogningen som Kjell gör är alldeles för dyrt för det som uträttas.
Beslut: Laszlo/styrelsen frågar Olle tegelström om plogningen och sladdning av vägen på årsmötet.
Årsfest:
Beslut:
- Två ringar ska vara till Olles kniv. 20 kronor/styck.
- 8 stycken ringar ska vara till övriga lotteriet. 2 kronor/styck.
- Tommy ställer upp som toastmaster.
- Laszlo gick igenom kostnaderna och inköp för årsmötet
11. - Laszlo påtalade om att stadgarna för ledamöter måste ändras till 2 ledamöter på årsmötet:
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12. - Videokväll bör tas med i aktivitetsplanen för 2008. vi testar inför havsöringsfisket och sätter upp två kvällar i
mars månad, den 3 mars och den 10 mars. Laszlo bokar loftet.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor
14. Nästa möte
Nästa möte är den 5 februari på Gjuteriet vindskupan klockan 18.30
15. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 16 oktober 2007
Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande
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