Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 5/2008
Datum
2008-09-09

Tid: Tisdagen den 9 september 2008 kl. 18.30 – 22.10
Plats: Gjuteriet sal 234
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.
Tommy sade att de har fått okey från Runar Backe.
Beslut: Laszlo lägger in inbjudan till årsfesten med datum på hemsidan.
§ 6 Gungan är färdigbyggd.
§7 Tillsyningsmän är sex till antalet och går kursen i oktober.
4. Inkommande post
Laszlo har fått registreringsbevis, Laszlo kunde inte köpa föreningsfrimärken utan att klubben är registrerad. 5.
5. Utgående post
Från Karlstads kommun, Nedre Klarälvens fiskeområdes föreningen.
Registreringsansökan.
Beslut: Ta upp på halvårsmötet om det är någon i klubben som vill gå på dessa möten.
Tommy läser igenom vad det står i papperna.
Stefan tar papperna från SFF och läser igenom dem.
6. Rapporter
Ordförande;
Tommy har varit i Krakov och haft roligt, är väldigt uppåt. Det har dock varit dåligt med fiske. Det går mycket
bra för klubben.
Kassör; Ekonomi och medlemssituation: Tillgångarna i klubben är 60 952,75 kronor varav 58 109 kronor sitter
på Sparkonto Företag, 1 356 kr på Plusgirot, 189 i kassan och 1 406 i frimärken Medlemmar: Klubben har idag
143 stycken medlemmar, varav 121 medlemmar har årsfiskekort och 22 medlemmar är utan.
Hemsidan fyller 10 år i februari 2009.
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Svarttjärn:
Materialbehov: ca 1 200 kronor till arbetsdagen.
- Gungan vid gamla vindskyddet är klart.
- Kalkningen är utförd med 6 ton.
- Fisketillsyn är löst och 6 stycken medlemmar ska gå en kurs till hösten.
- Nya fiskeförbudsskyltar är uppsatta.
- Grus 36 m3, ca 9 250 är planerat till hösten.
- Fiskeinköp ca: 10 000 kronor.
Beslut: Kjell-Åke kör upp materialet till Svarttjärn innan den 27/ 9.
Laszlo lägger till tre stycken stora öringar på beställningen.
7. Aktionsplan
Alla uppdrag är utförda utom dikesgrävningen.
Dikesgrävning – Stefan fortsätter att ringa.
8. Aktivitetslista
- 17 sep. halvårsmöte.
- 22 Fiskisättning.
- 27 sep. Arbetsdag plus fiskepremiär.
- 7 okt. – 11 nov. kurs i tillsyningsmän
- 23 okt. styrelsemöte.
- 29 okt. videokväll
- 12 nov, 19 nov. och 26 nov. havsöringsflugor.
- 18nov. – 9 dec. Flugbindning och slöjd på Älvkullen.
- 28 nov. Föreläsning på Gjuteriet sal 216 klockan 18:00
- 28 nov. Årsfest
- 1 dec. deadline för Tight-Lines nr. 4
9. Bordlagda frågor
Hemsidan fyller 10 år 2009
10. Nya frågor
Inget.
11. Övriga frågor
Årsfesten
- Toastmaster: Tommy Kallerdahl
- Tommy bokar Metsos lokaler inne i stan
- Mat: Gösfilé + kaffe med brylépudding
Mötesordförande på halvårsmötet, förslag Hans-Åke Hööber.
Mera fisk på 50 kilo 2009 tas upp på halvårsmötet.
Kjell har inte gjort något för de 400 kronor han fick från klubben för att skrapa vägen upp till Svarttjärn.
Beslut: Kjell har en skuld till klubben om han inte gör rätt för sig. Vi ligger dock lågt ett tag framöver.
Kjell-Åke kollar upp paragraf nummer 7 i stadgarna om vad det ska stå för formulering.
Stefan skriver en kort artikel om harrfisket i TL nr 4
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12. Nästa möte
Nästa möte är den 23 oktober på Gjuteriet sal 234 klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 15 september 2008

Vid protokollet: Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

