Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 5/2009
Datum
2009-06-08
Tid: 8 juni 2009 kl. 18.30 – 21:00
Plats: Gjuteriet sal 216
Närvarande:
Tommy Kallerdahl Ordförande
Laszlo Szabo Kassör
Stefan Cederstedt Sekreterare
Klell-Åke Gard Ledamot
Christer Spetz Ledamot
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med att frågan om brevet från Cornelis tas upp på övriga
frågor.
3. Föregående styrelseprotokoll.
Det kom bara tre personer på arbetsdagen, men det blev en ny arbetsdag och då
kom det 12 stycken Nymphare. Frågan togs upp att det kanske är bättre att ha
arbetsdagar på vardagarna istället.
Tommy har glömt bort att kontakta valberedningen om att Laszlo och Tommy
avgår från Tight-Lines.
4. Inkommande post
Karlstads kommun.
5. Utgående post
Inget

Styrelsen

6. Rapporter
Ordförande;
Löste sig bra med arbetsdagen. För tillfället renoverar jag huset i Molkom.
Kassör; Ekonomi och medlemssituation: Tillgångarna i klubben är 48 645 kronor
varav 45 333 kronor sitter på Sparkonto Företag, 2 555 kr på Plusgirot, 250 kr i
kassan och 505 i frimärken.
Medlemmar: Klubben har idag 132 stycken medlemmar, varav 116 medlemmar har
årsfiskekort och 16 medlemmar är utan.
Svarttjärn:
Nya spänger behövs till arbetsdagen ca: 1000 kronor. Kontinuerligt underhåll
pågår.
Stensättning av utloppsbäcken.
Beslut: Stefan ringer till Laszlo angående om att köra upp spänger till Svarttjärn
om ca: 2 – 3 veckor.
7. Aktionsplan
Vi bör bestämma en veckodag för spöbyggnad någon gång i september.
8. Aktivitetslista
Spikad och klar.
9. Bordlagda frågor
Inget
10. Nya frågor
Cornelis blev utesluten 2004 04 24 pga att han inte betalat medlemsavgiften. Han
har nu antytt att han vid ingång i Nymphen inte ska behöva betala engångsavgiften
efter att han varit ickemedlem i sex år.
Diskussion uppstod i styrelsen och alla var överens om att Cornelis får två
valmöjligheter.
Antingen betalar Cornelis engångsavgiften eller betalar sex års medlemskap.
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Beslut: Tommy skriver ihop ett brev och skickar till Cornelis,
vilket styrelsen hjälpte till med under pågående möte.
11. Övriga frågor
Inget
12. Nästa möte
Nästa möte är den 9 september på Gjuteriet sal 236 klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för en trevlig kväll.

Karlstad den 7 juli 2009.

Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

