Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 3/2009
Datum
2009-04-22

Tid: 22 april 2009 kl. 18.30 – 21:00
Plats: Gjuteriet sal 236
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.
Fiskeregler sågs över den 21 april tillsammans med fisketillsyningsmännen.
Spöbyggnad kommer att ske under hösten. Datumet är ej spikat, Laszlo fixar lokal när det är klart med datum.
Ingmar måste komma med en plan och ett upptaktsmöte, därefter med god marginal bokar vi lokal.
Kjell-Åke har pratat med Sven-Erik Sköld och det är ett bra sätt att anlägga risvasar för abborren. Öring och abborre
går mycket bra ihop och äter inte varandras mat, utan det gynnar öringen och abborren ökar i storlek.
4. Inkommande post
Tillstånd att utplantera fisk
Förordnanden för fisketillsyningsmän, fyra stycken.
Nedre Klarälvens fiskevårdsförening.
Gustavalax AB broschyr
Beslut: Styrelsen åker till Gustavalax för studiebesök i september.
5. Utgående post
Inget
6. Rapporter
Ordförande;
Dåligt fiske på Orust.
Tommy skriver en artikel om Orustresan
Kassör; Ekonomi och medlemssituation: Tillgångarna i klubben är 64 063 kronor varav 61 333 kronor sitter på
Sparkonto Företag, 2 100 kr på Plusgirot, 453 kr i kassan och 170 i frimärken.
Medlemmar: Klubben har idag 130 stycken medlemmar, varav 115 medlemmar har årsfiskekort och 15 medlemmar
är utan.

Styrelsen

Svarttjärn:
Jim arbetar dagligen uppe vid Svarttjärn. Utsättning kommer att ske med 200 kg på våren och fisken är redan
beställd.
Laszlo och Jim bestämmer vilken del av vägen som ska grusas.
7. Aktionsplan
Kjell-Åke har kontaktat en föreläsare Henrik Larsson, Kjell-Åke håller kontakten och fixar med rum och tåg.
Fiskeregler har gåtts igenom, men vi inväntar förslag från fisketillsyningsmännen.
Spöbyggnad är på gång
Beslut: Christer fixar fika på arbetsdagen. Stefan skriver en ny text till Glommaresan för att sätta in på hemsidan.
8. Aktivitetslista
Spikad och klar.
9. Bordlagda frågor
Inget
10. Nya frågor
Olle kommer att sköta om vägen med sladdning.
Laszlo hade ambitionen att behålla kassörsskapet, med det jobb som följer med medlemskapet. Hemsidan och alla
frågor som rör detta måste Laszlo kontrollera. Laszlo vill gärna ha hjälp med texten och stavningen.
Laszlo vill avsluta sin roll med Tight-Lines.
Tommy tar upp detta med valberedningen.
11. Övriga frågor
Inget
12. Nästa möte
Nästa möte är den 8 juni på Gjuteriet sal 236 klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 25 april 2009.

Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

