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Halvårsmöte 17 september 2008

Plats: Gjuteriet sal. 234
Närvarande: 12 medlemmar varav fyra från styrelsen
§ 1 Mötets öppnande
Klubbens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§ 2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg att punkt för val av mötesordförande och att ett av datumen var
fel
§ 3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Hans-Åke Höber
§ 4 Val av justerare och rösträknare

Till justerare valdes Kjell-Åke och Karl-Erik Röjder
§ 5 Rapporter från styrelsen
a) Ekonomi och medlemssituation
Tillgångarna i klubben är den 17/9 2008, 60 100 kronor, varav 57 100 på sparkonto, 1300 på
plusgiro, 550 i frimärken och 1 100 i kassan. Enligt framtida räkningar kommer vi att ha ca 30 000
till 35 000 kronor kvar vid årsskiftet.
Medlemsantalet är i dagsläget 142 stycken varav 120 medlemmar har sjötillstånd och 22 stycken är
bara medlemmar.
b) Rapport från Svartstjärn..
Fiskisättning av 150 kg öring kommer att ske den 22 september. Vi hade tänkt släppa i ett par tre
stycken riktigt stora öringar på 3 till 4 kg, men vi kan bara få 1,5 till 2 kg öringar.
Fisketillsyningsmän kommer att utbildas i klubben, sju stycken medlemmar har anmält sitt intresse.
Väggrus kommer att tillsättas på södra vägen under hösten. Vi väntar dock till efter arbetsdagen för
att kolla upp vägen.
Gunga har iordningsställts av Jim vid gamla vindskyddet för att barnfamiljer ska få något till barnen.
Kalkning har skett med sex ton kalk. Material till arbetsdagen kommer att anlända innan
arbetsdagen.
Nya fiskeförbudsskylltar har satts upp runt tjärnen där det även finns text på engelska.
Den totala kostnaden för svarttjärn kommer i år att bli 34 000 kronor inklusive grus till vägen på
7 000 kronor.
Laszlo berättade för medlemmarna att det finns en kalkningsplan för Svarttjärn som sträcker sig till
år 2020. Kalkningen kostar dock inget för klubben eftersom det är kommunen som står för detta.
Statistik från år 2000 fram till 2008 visar att öringen har en mycket bättre överlevnad än regnbågen.
Upptagningsstatistiken visar att det mesta av öringen som har satts ut 2007 och 2008 har tagits upp
ur tjärnen. Fångststatistiken visar även att många öringar tas upp under de varma sommarmånaderna.
c) övrigt
Vi har släppt i 200 kg öring på våren. Glommaresan har skett med 11 stycken medlemmar och
övernattning skedde i år på Trya camping, även en havsöringsresa har skett på våren till Orust
Postadress
Fiskeklubben Nymphen
c/o L Szabo
Jungmansgatan 8, 9tr
652 28 Karlstad

Plusgiro 13 03 25-4
Organisationsnr. 873202-0550
E-post:nymphen@nymphen.se
Hemsida: www.nymphen.se

2

Halvårsmöte 17 september 2008

§ 6 Höstens aktiviteter
Samma aktiviteter som gavs vid årsmötet ligger kvar, men några aktiviteter har lagts till, dells
kommer det att ske en utbildning av fisketillsyningsmän under hösten och eftersom årsmötet har
temat havsöringsfiske med föreläsaren Runar Backe, kommer det att läggas till en videokväll med
havsöringsfiske. Dessutom kommer det att bli flugbindning av havsöringsflugor den 12, 19 och 26
november i sal 236 på Gjuteriet.
Årsfesten kommer att ske den 28 november på Gjuteriet i den nya salen 216 klockan 20:00
Kanske en kastkurs, men i så fall med en avgift från deltagarna. Styrelsen erfarenhet är att det är
dåligt intresse från medlemmarna. Laszlo har även varit i kontakt med Vidars om kastkurs men det
blev inget. Riktpriserna brukar ligga på 6000 kronor och 10 till 12 deltagare. Vi inväntar våren med
en eventuell kastkurs.
Önskemål finns bland medlemmarna om pimpelfiske 2009 om det finns is och farbar väg.
Beslut: Frågan tas upp på årsmötet, om det finns intresse bland medlemmarna. .
c) Årsfesten
Laszlo skulle vilja ha någon medlem som skriver ihop frågor till tipsrundan på årsfesten. Förslag
fanns på Ingemar Malmstöm. Laszlo informerade om att allt är klart med förberedelserna för
årsfesten.
Styrelsen uppmanade alla medlemmar att komma på årsfesten, även spontana arrangemang är
välkommet.
Vill vi ha ett knivmaterial?
Kjell-Åke gav ut en uppmaning om det finns någon som vill binda upp flugor som t ex ett
harrsortiment eller Svarttjärnssortiment.
Beslut: medlemmarna gav styrelsen har fullt förtroende att köpa in saker till lotteriet, bara det inte
blir för dyrt.
§ 7 Övriga frågor
Medlemmarna måste försöka få tag på båtar till gäddfisket. Borde följa med i intresseanmälan att
båtar är välkomna, eftersom det ofta är svårt att få tag på detta.
Stadgeändringar
§3 Ordet utesluts bör ändras till upphör.
Bör man börja om från början när en medlem utträder från klubben, med både medlemsavgift och
sjötillstånd.
Beslut: Medlemmarna tyckte att man får börja om från början eftersom man då anses som ny
medlem.
Sista meningen ändras till: välkomnas tillbaka som ny medlem
§5 ändring till val av budget innevarande år och val av avgifter för kommande år
§6 Motioner ändras till två veckor och årsmötet senast utkomna fyra veckor innan årsmötet.
§7 Styrelsen ska om minst 1/3
§8 Kjell-Åke har kollat upp paragrafen i enlighet med skoghallsverkens regler. Enligt de så ska
ordförande och sekreterare väljas samtidigt på två år medan kassören väljs på två år nästkommande
år. Kjell-Åke tyckte dock att det ska stå som styrelsen har kommit fram till.
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Regler avseende fiske i Svarttjärn
Reglerna har omarbetats för att tillsyningsmännen ska få klara regler att följa. Tommy läste igenom
förslaget för medlemmarna.
Styrelsen kollar igenom fiskereglerna innan årsmötet som ex ska det stå dygnskort eller dagkort?
Beslut: Medlemmarna tyckte att det skulle stå dagkort.
Styrelsen kommer dock med ett förslag till årsmötet.
Kjell-Åke kom med att ansvarsfrihet ska ändras från verksamhetsår till räkenskapsår.
Laszlo proklamerade om att det fattas två sidor i Tight-Lines för att få ihop den. Inget intresse fanns
dock hos medlemmarna.

§ 8 Mötets avslutande
Mötesordföranden Hans-Åke tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare

______________
Stefan Cederstedt

Protokolljusterare:

________________
Karl-Erik Röjder
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