Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 6/2008
Datum
2008-10-23

Tid: Torsdagen den 23 oktober 2008 kl. 18.30 – 21:00
Plats: Gjuteriet sal 216
Närvarande:
Tommy Kallerdahl Ordförande
Laszlo Szabo Kassör
Stefan Cederstedt Sekreterare
Klell-Åke Gard Ledamot
Frånvarande:
Christer Spetz Ledamot

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Föregående styrelseprotokoll.
Kursen för tillsyningsmän har startat och fungerar perfekt.
Beslut: Tommy kollar upp så att allt är klart med Runar Backe och att Runar skickar material.
Tommy ska även ta med projektor till föreläsningen Laszlo lägger in inbjudan till årsfesten med datum på hemsidan.

4. Inkommande post
Hyreskontrakt på Älvkullen för hösten 2008
5. Utgående post
Rapport har skickats till länsstyrelsen om utsättning för 2008 och en ansökan har skickats om utsättning för 2009.
6. Rapporter
Ordförande;
Tommy var själv upptagen på arbetsdagen, men undrade hur det hade gått. Från styrelsen var bara Stefan och
Christer på arbetsdagen. Allt gick enligt planerna förutom att fikaresterna försvann från hand till hand.
Kassör; Ekonomi och medlemssituation: Tillgångarna i klubben är 48 800 kronor varav 41 000 kronor sitter på
Sparkonto Företag, 1 200 kr på Plusgirot, 1 000 kr i kassan och 1000 i frimärken. Utgifter kvar för 2008 är 10 000
kronor för grus, 4 000 för föreläsning, 2 000 kronor till årsfesten och 500 kronor till frimärken. Klubbens tillgångar
kommer att stanna på ca: 29 000 kronor, fyra tusen kronor mer än tillåtet.
Medlemmar: Klubben har idag 143 stycken medlemmar, varav 120 medlemmar har årsfiskekort och 23 medlemmar
är utan.
Hemsidan fyller 10 år i februari 2009.

Styrelsen

Svarttjärn:
Grusning utfördes den 20 oktober med 54,45 ton med en kostnad av ca: 10 000 kronor.
Vägen har sedan sladdats den 22 oktober. Olle åkte upp efter grusningen och sladdade på eget bevåg, hedervärt.
Beslut: Tommy kollar upp om han har texten kvar som ska sitta på bommen.
7. Aktionsplan
Några få saker som inte har blivit utförda men det är ingen fara.
8. Aktivitetslista
Se bilaga, aktiviteter
9. Bordlagda frågor
Hemsidan fyller 10 år 2009
Beslut: Tommy skriver en artikel om hemsidans 10-årsjubileum i Tight-Lines nummer 1/2009
Stadgar:
Ingemar har lagt till några rader i stadgarna. Styrelsen beslutade att anta stadgarna i nuvarande skick.
Beslut:
- Laszlo skickar ut förslaget på remiss till medlemmarna för påseende. Stadgarna kommer sedan att antas på årsmötet
2009.
- Remissen ska gå ut med Tight-Lines nummer 4/2009. I detta utskick ska även kallelsen och dagordningen skickas
med.
- Stefan skriver ut kallelsen och skickar till Laszlo.
10. Nya frågor
Eventuellt kommer det att anordnas en spöbyggarkurs under ledning av Igemar.
11. Övriga frågor
Föreläsare till nästa år bör tänkas ut redan nu för att tid ska finnas till förfogande.
Beslut: Styrelsens medlemmar ska till nästa styrelsemöte fundera ut ett tema och från detta tema får vi fundera
vidare vilken föreläsare som kan tänkas.
12. Nästa möte
Nästa möte är den 11 februari på Gjuteriet sal 216 klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 23 oktober 2008

Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

