FK Nymphens Årsmöte 2009-02-18
Protokoll
Närvarande: 13 medlemmar.

§1

Tommy Kallerdahl öppnade mötet och hälsade alla medlemmar
varmt välkomna.
-Till Mötesordförande valdes Hans-Åke Höber.

§2

Dagordningen fastställdes enhälligt.

§3

Mötet förklarades behörigt utlyst.

§4

Val av mötesfunktionärer
-Till mötessekreterare valdes Ulf Olsson.
-Till justerare och rösträknare valdes Karl-Erik Röjder och Stig
Sewik.

§5

Styrelsens redovisning av den gångna verksamheten
-Verksamhetsberättelsen upplästes av Tommy Kallerdahl och
godkändes.
- Den ekonomiska berättelsen upplästes och kommenterades av
Laszlo Szabo och godkändes.

§6

Revisionsberättelsen upplästes av Karl-Erik Röjder och godkändes.

§7

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§8

Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2009 lästes och
kommenterades av Laszlo Szabo. Styrelsens förslag godkändes.

§9

Avgifter för kommande räkenskapsår 2010.
Styrelsens förslag att lämna avgifterna oförändrade även under
2010 godkändes.
Medlemsavgift 100,-, Årskort Svarttjärn 250,- (medlem),
Sjöfiskeavgift 400,- (vid inträde), Dygnskort endast flugfiske 100,-

§ 10

Val av styrelse
Till ordförande (1år) omvaldes Tommy Kallerdahl.
Till kassör (2år) omvaldes Laszlo Szabo.
Till ledamot (2år) omvaldes Christer Spethz

Övriga styrelseledamöter Stefan Cederstedt och Kjell-Åke Gard har
1 år kvar på sina förordnanden.
§ 11

Till revisorer (1år) omvaldes Karl-Erik Röjder och Jan-Åke
Fritiofsson.
Till revisorsuppleant (1år) omvaldes Lavanya Jansson

§ 12

Till valberedning (1år) omvaldes Hans-Åke Höber och Ulf Olsson.

§ 13

Svarttjärn
En redogörelse över arbete och ekonomi runt Svartjärn hölls av
Laszlo Szabo. Förutom arbetet med grusning/sladdning av södra
vägen, spänger etc. framkom även ett par problem som uppstått
under året.
-Medlem har avverkat träd för att få fram en s.k. kastgata. Mötet
ansåg detta helt förkastligt och kan komma att skapa problem vid
arrendet med Stora Enso. Träd får absolut ej fällas utan styrelsens
och Stora Ensos medgivande.
-Några personer har ertappats fiska som gäst vid Svarttjärn, vilka
hänvisat till att känna namngivna personer, men utan att denne
medlem varit närvarande. Mötet ansåg att detta förhållningssätt
kan tolkas som tjuvfiske.
Mötet uppdrog åt styrelsen att revidera och fundera på fiskeregler
och stadgar för att förtydliga och kunna få rätt att utesluta
medlemmar vid problem, som ovanstående.

§ 14

Verksamhetsplanering 2009
Lista över de aktiviteter som styrelsen lagt upp finns på FK
Nymphens hemsida.
-Förutom dessa aktiviteter erbjuds föreningen en curling kväll den
4 mars 2009 kl. 19:00 genom Stig Sewik. Kostnad 50,- för 2
timmar/medlem. Anmälan sker via FK Nymphens hemsida och
kommer även att presenteras i Tight Lines nr 1 2009.
-Spöbyggnad under ledning av Ingemar Malmström sker i höst om
tillräckligt intresse finns. Anmälan sker via FK Nymphens
hemsida.

§ 15

Inkomna ärenden.
-Propositioner: Styrelsens proposition till årsmötet att ta en timeout
i mjärdfisket av abborre och anlägga en risvase för att skapa bättre
näringstillgång för Svarttjärns öringbestånd diskuterades.

Mötet ansåg att fiskerikonsulent ska kontaktas för att utröna om
förutsättningarna är gynnsamma för denna åtgärd. Om konsulent
anser att åtgärden kan skapa bättre möjligheter för Svarttjärns
öringar föreslog mötet att: Avstå mjärdfiske på abborre under 2009
för att sedan utvärdera om åtgärden gett positivt resultat. Om så
skett kan även en risvase anläggas under 2010 under förutsättning
att fiskerikonsulent så anser.
-Ett förslag från styrelsen att förtydliga FK Nymphens stadgar med
några nya tillägg godkändes av årsmötet. De nya stadgarna finns
att tillgå via hemsidan.
-Motioner: Inga motioner hade inkommit.
§ 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes.

§ 18

Mötet avslutades av Hans-Åke Höber.

Sewik

Vid protokollet

Justeras:

Ulf Olsson

Karl-Erik Röjder

Stig

