Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 2/2008
Datum
2008-02-25

Tid:
Tisdagen den 25 februari 2008 kl. 18.30 – 22.00
Plats:
Gjuteriet sal 236
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Laszlo Szabo
Kassör
Stefan Cederstedt
Sekreterare
Christer Spetz
Ledamot
Klell-Åke Gard
Ledamot
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

3.

Föregående styrelseprotokoll.
Diskussion uppstod om motionen som Tommy Boman lade in till årsmötet, dels utgången och även varför
det är som det är med vissa i klubben.

4.

Inkommande post
Deklarationen har inkommit till klubben, med hänvisning om ingen skatt.

5.

Utgående post
Deklaration

6.

Rapporter
Ordförande;
Tommy Boman ringde och gnällde angående artikeln i Tight-Lines nr. 1, att årsmötet röstade enhälligt för
styrelsens förslag. Ordförande tyckte att man kan kalla det för enhälligt om 19 personer av 20 röstar för
styrelsens förslag.
Kassör;
Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben är 57 244.05 kronor varav 50 109.70 sitter på Sparkonto Företag, 5 227.93 på
Plusgirot, 1 574.52 i kassan och 441 i frimärken. 48 stycken medlemmar har inte ännu betalat
medlemsavgiften, ca: 12 000 kronor.
Medlemmar:
Klubben har idag 135 stycken medlemmar, varav 120 medlemmar har årsfiskekort och 15 medlemmar är
utan.
Svarttjärn:
Mjärdarna har lagts ut vid sydöstra delen av tjärnen och återstående material har kontrollerats. Kjell Edgren
har ringt till Laszlo och talat om att vägen är i fint skick.
Laszlo inväntar att Christer ringer till Kjell innan några åtgärder åtas.

7.

Aktionsplan
Stefan har ringt till Stora, men har ännu inte fått tag på ansvarig person. Stefan mailar till Christer när så är
fallet.
Pimpelfisket är klart.
Kastkursen ska hållas i juni och några rader skrivs i Tight-Lines eventuellt kopieras från föregående års
artikel.

Styrelsen

8.

Aktivitetslista
Styrelsen gick igenom aktiviteter för hela 2008 och insåg att vissa ändringar måste göras enligt förslag från
medlemmar.
Beslut: Laszlo sätter in ett meddelande om ändring av aktiviteter på hemsidan. Fiskisläpp den 5 maj, vårfest
den 9 maj, premiärfiske den 10 maj och arbetsdag den 17 maj.

9.

Bordlagda frågor
Inget.

10. Nya frågor
Inga.
11. Övriga frågor
Christer skulle gärna vilja ha en bra föreläsare till årets föreläsning. Tommy tyckte att först måste vi komma
på ett tema och därefter letar vi upp en föreläsare.
Förslag på teman var följande:
Tommy, Västkustfiske efter öring.
Laszlo, gärna en norrman från östlandet pga språket och tips på bra fiskeplatser.
Beslut: Alla styrelsemedlemmar tänker ut förslag till nästa styrelsemöte. Laszlo kontaktar Tom Skyrup för
eventuella tips. Laszlo frågar även Tom om han är intresserad av att sälja böcker till ett bättre pris,
pris/styck och bägge böckerna tillsammans. Laszlo tar även kontakt med Jonas angående
kastkursen.
Christer tar kontakt med Christer Söderström.
Laszlo har inför årsfesten preliminärbokat den nya lokalen på gjuteriet
Laszlo har även pratat med personalen i cafét om hon skulle kunna tänka sig att laga maten till festen. KjellÅke tyckte även att hon skulle kunna servera cognac.
Beslut: Alla tänker ut en meny till nästa styrelsemöte.
Beslut: Kjell-Åke skriver presentation om sig själv i nästa Tight-Lines och även en lång artikel om
havsfisket i Kambodja.
Beslut: Tommy ringer till Per angående gäddfisket. Tommy ska även skriva en intresseartickel om
tilsyningsmän till nästa Tight-Lines

12. Nästa möte
Nästa möte är den 8 april på Gjuteriet klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 27 februari 2008
Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

