Fiskeklubben Nymphen
PROTOKOLL

2008-02-13
ÅRSMÖTE

Plats: Gjuteriet, sal 234
Närvarande: 19 medlemmar

§1

Mötets öppnande
Klubbens ordförande Tommy Kallerdahl öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Till mötesordförande valdes Hans-Åke Höber

§2

Dagordningens godkännande
Förelagd dagordning upplästes, efter tillägg av propositioner under punkt 13 och
tillägg av medlemsavgift under punkt 8 godkändes dagordningen.

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet var utlyst korrekt enligt stadgarna

§4

Val av mötesfunktionärer
Till mötessekreterare valdes Stefan Cederstedt.
Till protokollsjusterare/rösträknare valdes Christer Spethz och Lena Lavanya

§5

Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret
Tommy läste upp verksamhetsberättelsen för 2007
(se bilaga). Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
En undran uppkom om varför det finns vissa personer som har masktillstånd.

Kassör Laszlo Szabo redovisade den ekonomiska berättelsen för 2007 (se
bilaga). 2007-12-31 hade vi i utgående balans 43 254,35 varav 12 250 kr. är i
medlemsavgifter för 2008. Anledningen till den höga balansen är att vi har fått
mycket nya medlemmar under året. Ingående balans för 2008 är 31 000 kr.
Klubben har hitintills fått in 25 500 i medlemsavgifter för 2008,vilket blir ca: 60
procent.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§6

Revisionsberättelse
Lavanya Jansson läste upp revisionsberättelsen där revisorerna redogjort för sin
granskning av klubbens förehavanden under verksamhetsåret 2007 (se bilaga).
De fann inget att anmärka på och revisorerna föreslog årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet följde revisorernas förslag och beslutade ge styrelsen ansvarfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

§8

Budget för kommande verksamhetsår
Kassören redovisade styrelsens förslag till budget för 2008 (se bilaga). Budgeten
baseras på resultatet för 2007 och åtta års statistik, alltså kända uppgifter.

Inkomsterna för 2008 kommer att bli 42 700 kr. och utgifterna för 2008 på
50 300 kr. Om budgeten följs kommer det att bli ett underskott på 7 600 kr.
Fördelningen i klubben blir 76 % till Svarttjärn, 22 % till fasta utgifter och 20%
till föreläsning, fiskeresor och kastkurs, alltså ett underskott på minus 18 %.
Budgeten bygger på följande avgifter:
- Medlemsavgift 100 kr.
- Årsfiskekort 250 kr.
- Sjötillstånd
400 kr.
- Dagkort
100 kr.
Diskussion uppstod om medlemsavgiften och årsfiskekort, även medlemsantalet
och slitaget runt Svarttjärn diskuterades. Laszlo tog upp om kalkningen och att
kriterierna för att få kalkat är att klubben har minst 100 medlemmar. Laszlo tog
även upp att det inte bara handlar om att släppa i mera fisk, mycket av fisken
kommer inte upp. Tommy Boman tillade att det kanske inte behöver sänka
avgiften utan kanske öka aktiviteterna i klubben.
Årsmötet godkände budgeten för 2008 och att behålla avgifterna, budgeten lades
till handlingarna
§9

Val av styrelse
Valberedningen lade fram förslag att styrelsen skulle fortsätta ett år till med fem
styrelsemedlemmar.
Valberedningen, bestående av Ulf Olsson och Hans-Åke Höber, presenterade
förslag till styrelse för 2008:
Ordförande: Tommy Kallerdahl (omval)
Kassör: Laszlo Szabo (omval)
Sekreterare: Stefan Cederstedt (omval)
Ledamot: Christer Spethz (omval)
Ledamot: Kjell-Åke Gard (nyval)
Mötet beslutade välja dessa personer till styrelsen för 2008.

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer valdes Karl-Erik Röjder och Jan Åke Fritiofsson till
revisorsuppleant valdes Lena Lavanya.

§ 11

Val av valberedning
Till valberedning valdes Ulf Olsson och Hans Åke Höber. (omval)

§ 12

Svarttjärnsgruppen
Laszlo läste upp vad som hänt under 2008 och vad kostnaden blev för svarttjärn.
Diskussion uppstod även om svinnet av fisk och att det är mycket troligt att
tjuvfiske förekommer

§ 13

Ärenden
Motion från Tommy Boman lästes upp.
Hans-Åke gick igenom hur det ska göras rent föreningstekniskt, men här
uppstod det meningsskiljaktigheter, Ingemar som suttit i flera styrelser tillade att

årsmötet och i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar brukar föreslå
eventuella höjningar eller sänkningar till nästkommande år, aldrig inför
innevarande år.
Laszlo tog upp att det är mycket jobb med att fakturor,Tight-Lines, hemsidan
och att allt ska ske samtidigt inom en månad.
Styrelsen förslag är således att det ligger kvar som förut och att avgifterna tas
formellt på årsmötet.
Mötesordförande sade att grundfrågan är att medlemmarna har rätt att besluta
om avgifterna och som nuläget är finns det två förslag för omröstning:
1 Styrelsen tycker att årsmötet bestämmer årsavgifterna för nästkommande år
och att det övriga ligger kvar som förut.
.
2 Tommy Boman tycker att årsavgifterna ska bestämmas för innevarande år
med ett senare utskick av medlemsavgifter.
Utslag:
18 medlemmar röstade för förslaget 1
1 medlem röstade för förslag 2
Tommy godtog årsmötets utgång med reservation.
Årsmötet tog beslut med 2/3 majoritet att stadgarna ändras under följande
punkter.
§ 4 här ska ett tillägg göras med följande: beslut om budget och beslut om
årsavgiften.
Styrelsen får i uppdrag att se över stadgarna för beslut på årsmötet 2009.
Reviderad proposition om att höja fiskisläppet till våren 2008 lästes upp.
Årsmötet var eniga och godkände förslaget, med ett extra isläpp på 50 kg öring
våren 2008.
Nästa proposition handlade om två förslag vilka lästes upp, se bilaga.
Förslag:
1 Fiskekortet ska bäras synligt.
2 Att klubben utbildar tre tillsyningsmän, medlemmarna får söka och styrelsen
som är jury, väljer ut tre personer som får gå en utbildning..
Årsmötet godkände propositionen
Aktiviteter under hela året drogs upp av styrelsen. (se bilaga)
KM i pimpling beslutades till den 1 mars, samling vid vindskyddet.

§ 14

Övrigt
Laszlo tog upp om den gångna årsfesten.
Tommy proklamerade att han eftersöker intresse för uppdrag i Tight-Lines
redaktion bland medlemmarna. Intresse för uppdrag i redaktionen ska gå ut i
Tight-Lines
Stefan tog upp om SFF och deras stadgeändringar. Årsmötet föreslog att en
sammanfattning läggs ut på hemsidan och i Tight-Lines.
Innan mötet avslutades delades priser ut till vissa medlemmar.
Kaggpriset delades ut under jubel till Kjell-Åke Gard som tacksamt tog emot
priset.
Årets Sewikare delades ut till en förvånad Christer Spethz

§ 15

Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 17 februari 2008

Sekreterare:

Stefan Cederstedt

Protokolljusterare:

Tommy Kallerdahl

Lena Lavanya

