FK Nymphen
Styrelsemöte 2009‐02‐23
Närvarande:
Laszlo Laszlo, Kjell‐Åke Gard, Tommy Kallerdahl
Ej Närvarande:
Christer Spethz, Stefan Cederstedt
Mötesanteckningar
Mötet öppnades kl 18:30
Föregående protokoll
Föregående protokoll var ej erhållet så genomgång av detta
uteslöts.
Årsmötesprotokollet (utkast) gicks igenom och följande punkter
belystes
Fiskeregler skall ses över kontinuerligt över året
/ Tommy och Laszlo ordnar detta
Ingemar Malmström har sagt sig kunna ha en
spöbyggnadskurs och han får styra hur han vill att detta
skall fungera. Laszlo lägger ut en intresseanmälan på
hemsidan när detta är klargjort.
/ Laszlo alt Kjell‐Åke pratar med Malmström
Fiskerikonsulent skall kontaktas för att få en
proffessionell bedömning om åtgärder för att öka
Aborrbeståndet i Svarttjärn i avsikt ge Öringen mer föda
är gynnsamt.
/ Kjell‐Åke ordnar detta

Inkommen post
Ingen
Utgående post

TL1 med bilagor Fiskeregler samt klubbens Stadgar
Avseende Fiskeregler så hittades ett tryckfel och detta skall
åtgärdas genom att en rättelse skrivs på hemsidan samt att felet
korrigeras.
/Laszlo ordnar detta / Klart!
Rapport Ordförande
Inget att förtälja
Rapport Ekomoni
Frimärkskontot:
Debit 897,60 SEK
Kredit 500 SEK
Kassa dags dato: 484 SEK
Plusgiro dags dato: 7900 SEK
Sparkonto dags dato: 48300 SEK
Medlemmar dags dato: 144 vara 120 med fiskekort
Rapport Svartjärn
Tillsyningensmän:
Tyberg samt Malmström har skickat in sina ansökningar, övriga två
ej.
Laszlo föreslog att vi inför att värd för fiskande gäst skall skicka SMS
till Laszlo. Anledning är att föra statistik i avsikt att förhindra att
medlemmar tar med gäster fler än tillåtet antal gånger samt att de
kan visa tillsyningsmän att de meddelat Laszlo.
/Detta förkastades av ordförande
Aktionslista

Inga punkter kvarstår från tidigare lista. Protokoll från föregående
möte skall införas på denna och meddelas till berörda parter då
denna är färdigställd.
/ Laszlo lägger till punkter från detta protokoll samt från tidigare
möte
Aktivitetslista
Denna är klar för 2009
Bordlagda frågor
Inga
Nya frågor
Fiskeregler skall ses över. Se tidigare notering
Nästa möte
2009‐04‐22
Mötet avslutat kl 20:30

Antecknat av
Tommy Kallerdahl
Ordförande

