Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 1/2009
Datum
2009-02-11

Tid: 11 februari 2009 kl. 18.30 – 21:00
Plats: Gjuteriet sal 234
Närvarande:
Laszlo Szabo Kassör
Stefan Cederstedt Sekreterare
Klell-Åke Gard Ledamot
Tommy Kallerdahl Ordförande (Kom vid 20:30)
Frånvarande:
Christer Spetz Ledamot
1. Mötets öppnande
Alla tre närvarande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötet inleddes av att Laszlo visade bilder från Tommys bröllop.
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
3. Föregående styrelseprotokoll.
Rapport har skickats angående utsättning 2008 och för isättning 2009. Laszlo har ej
fått svar efter tre månader, men Laszlo beställer fisk ändå.
Tommy har fortfarande inte skrivit någon artikel om hemsidans tio års jubileum.
Beslut: Kjell-Åke kollar upp med Henrik Larsson, Nicklas Andersson och Leif
Stämo för att höra om en eventuell föreläsning. Gärna en blandning av öring i lugnt
och strömmande vatten även havsöring och utrustning är av intresse.
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4. Inkommande post
Skatteverket, slutlig skatt och deklaration.
Hyreskontrakt på Älvkullen
Nya priser för Nordea och Plusgirot
Karlstads kommun
Nedre Klarälvens fiskevårdsområde
5. Utgående post
Inget
6. Rapporter
Ordförande;
Tommy har gått och gift sig.
Kassör; Ekonomi och medlemssituation: Tillgångarna i klubben är 43 281 kronor
varav 36 609 kronor sitter på Sparkonto Företag, 5007 kr på Plusgirot, 767 kr i
kassan och 897 i frimärken.
Laszlo visade även upp budgetförslag till 2009. Kjell-Åke ville att vi skulle höja
föreläsning till 5000 kronor. Stefan tillade att isättningsmängden för våren ska vara
200 kg istället för 150.
Beslut: Laszlo ändrar detta i budgetförslaget.
Medlemmar: Klubben har idag 143 stycken medlemmar, varav 120 medlemmar har
årsfiskekort och 23 medlemmar är utan.
Svarttjärn:
Tillsyningsmän är på gång. Fiskeregler och stadgar är reviderade och utskickade
för granskning.
Grusning har skett och även sladdning, dock har ej Kjell skött sina uppgifter.
Någon har även fällt träd vid nordvästra änden av svarttjärn. Bevis finns även att
fiske bedrivs med power-bait. Laszlo talade om att det har fungerat bra med att
sms:a gästfiskare
7. Aktionsplan
Allt i aktionslistan 14/08 är klart
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8. Aktivitetslista
Spikad och klar.
9. Bordlagda frågor
Inget
10. Nya frågor
Inget
11. Övriga frågor
Inget
12. Nästa möte
Nästa möte är den 23 februari på Gjuteriet sal vindskupan klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 11 februari 2009.

Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

