Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 1/2008
Datum
2008-02-05

Tid:
Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 18.30 – 22.00
Plats:
Gjuteriet sal 234
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Laszlo Szabo
Kassör
Stefan Cederstedt
Sekreterare
Christer Spetz
Ledamot
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

3.

Föregående styrelseprotokoll.
Stefan har inte ringt till Stora.
Någon bör ringa till Kjell om skrapningen. Laszlo har inte betalt Kjell för 2008 eftersom han har misskött
sig. Han bör skrapa under arbetsdagen så att övriga kan återskapa avrinningen efteråt. Funkar inte detta får
Olle Thegelström ta över ansvaret med skrapning av södra vägen.
Beslut: Christer ringer till Kjell angående skrapning på arbetsdagarna.

4.

Inkommande post
Bifall om utsättning av öring 2008.
Kundbekräftelse om Sparkonto Företag.
Brev från Klarälvens fiskevårdsförening.
Två stycken brev från SFF.
Besked om slutlig skatt 2007.
Hyreskontrakt till Älvkullen våren 2008.

5.

Utgående post
Ansökan om utsättning av öring 2008.
Ansökan om Sparkonto Företag.

6.

Rapporter
Ordförande;
Tommy hade inget att rapportera förutom årsfesten och att en motion från Tommy Boman har inkommit till
styrelsen.
Kassör;
Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben är 50 109.70 kronor och vi har fått 109.70 i ränta. Ingående balans för 2008 är
43 000 kr. varav 12 000 kr i medlemsavgifter för 2008 men betalda i dec. 2007. Detta gör att den faktiska
ingående balansen blir på 31 000 kr. Totalt har vi fått in 24 450 kr. i medlemsavgifter för 2008.
Medlemmar:
klubben har idag 134 stycken medlemmar, varav 119 medlemmar har årsfiskekort och 19 medlemmar är
utan.
Medelåldern idag är på 48 år.
Svarttjärn:
Kostnaden för Svarttjärn är budgeterat för 2008. Inget material behöver köpas in i år. Kostnaden totalt för
Svarttjärn 2007 blev 28 155, varav 22 000kr. i inköp av fisk, byggnadsmaterial 1 700, bergkross 3969 och
förtäring 486.

Styrelsen

7.

8.

9.

Aktionsplan
Stefan har inte ringt till Stora vilket har gjort att Christer inte har kunnat ringa till södra viken.
Laszlo har inte ringt till Kjell Edgren angående skrapningen av vägen som har misskötts.
Aktivitetslista
Styrelsen gick igenom förslag på aktiviteter för hela 2008, se bilaga.
Beslut: Ta upp om det finns intresse för en kastkurs under våren 2008 och om var och när pimpelfisket ska
vara. Christer ringer och bokar stugor inför Glommaresan.
Bordlagda frågor
Inget.

10. Nya frågor
Propositioner om extra utsättning och om tillsättande av tillsyningsmän kommer att tas upp på årsmötet.
Angående inkommande motion:
Första frågan i motionen är enligt styrelsen inaktuell, eftersom det är alltid årsmötet som godtar styrelsens
förslag.
Angående den andra frågan i motionen, tycker styrelsen efter en diskussion att arbetsbelastningen för
kassören blir orimlig, plus att Tight-Lines inte hinner komma ut i tid, eftersom allt blir samtidigt.
Beslut: Styrelsen förkastar motionen från Tommy Boman.
Styrelsen diskuterade budgeten för 2008.
Beslut: Styrelsen godtog budgeten för 2008 och förslaget ska läggas fram på årsmötet.
11. Övriga frågor
Laszlo tog upp att Abborrfisket snart drar igång.
Beslut: Christer tar på sig uppdraget om mjärdfisket och organiserar detta på bästa sätt.
Stefan skriver en verksamhetsberättelse för 2007 och tittar igenom SFF:s information så att det kan
tas upp på årsmötet
12. Nästa möte
Nästa möte är den 26 februari på Gjuteriet klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 10 februari 2008
Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

