Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 3/2008
Datum
2008-04-10

Tid:
Torsdagen den 10 april 2008 kl. 18.30 – 22.00
Plats:
Gjuteriet sal 236
Närvarande: Tommy Kallerdahl
Ordförande
Laszlo Szabo
Kassör
Stefan Cederstedt
Sekreterare
Frånvarande:
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.
Tommy läste igenom föregående protokoll.
Enligt protokollet ska Tommy skriva en intresseanmälan om tillsyningsmän i Tight-Lines nummer 2,
dessutom ska Tommy ringa till Runar Backe om föreläsningen och även ringa och stöta på Kjell-Åke Gard
om artiklarna i kommande Tight-Lines

4.

Inkommande post
Inget.

5.

Utgående post
Fyra avskedsbrev har gått ut till medlemmar.

6.

Rapporter
Ordförande;
Fisket på Orust har gått bra, men det var mycket kallt och blåsigt. Tommy tycker at vi flyttar fram
västkustresan två veckor nästa år
Kassör;
Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben är 70 852,65 kronor varav 60 109 kronor sitter på Sparkonto Företag, 9 657 på
Plusgirot, 1 079 i kassan och 115 i frimärken
Medlemmar:
Klubben har idag 130 stycken medlemmar, varav 115 medlemmar har årsfiskekort och 15 medlemmar är
utan.
Svarttjärn:
Laszlo talade om att det är förberett för mjärdfiske och spänger till arbetsdagen. Dessutom har Kjell fått 400
kronor för skrapning av vägen.

7.

Aktionsplan
Stefan skriver en artikel m SFF och ringer till Molanders snarast
Kjell-Åke ska skriva två artiklar i Tight-Lines nummer två
Tommy ska skriva en intresseanmälan om tillsyningsmän och ordförande har ordet.
Stadgarna ska vara reviderade innan årsmötet.

Styrelsen

8.

Aktivitetslista
Gäddfiske den 13/4
Resterande ligger redan spikat enligt tidigare möte.
Beslut: Styrelsen beslutade att kastkursen detta år läggs ned på grund av för höga kostnader och för få
intresseanmälda.

9.

Bordlagda frågor
Stadgarna måste revideras färdigt.

10. Nya frågor
Inga.
11. Övriga frågor
Grusning bör göras i år, men det kanske är bättre efter en eventuell dikning.
12. Nästa möte
Nästa möte är den 17 juni på Gjuteriet sal 234 klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 14 april 2008
Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

