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Halvårsmöte 16 september 2009

Plats: Gjuteriet sal. 216
Närvarande: 10 medlemmar varav fyra från styrelsen
§ 1 Mötets öppnande
Klubbens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§ 2 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes
§ 3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Hans-Åke Höber
§ 4 Val av justerare och rösträknare

Till justerare valdes Gunilla och Oskar Svensson
§ 5 Rapporter från styrelsen
Ordförande:
Klubben har satt i 200 kg fisk i våras och en arbetsdag med att fixa vägen. Glommaresan blev en blöt
historia med en meter över det normala vattenståndet. 150 kg fisk har satts ut under hösten, plus en
arbetsdag med att återigen fixa vägen och lite vedhuggning.
Ekonomi och medlemssituation
Tillgångarna i klubben är den 16/9 2009, 46 770 kronor, varav 45 333 på sparkonto, 5 kr på plusgiro,
335 i frimärken och 1095 i kassan.
Medlemsantalet är i dagsläget 133 stycken varav 117 medlemmar har sjötillstånd och 16 stycken är
bara medlemmar.
Rapport från Svartstjärn.
Fyra tillsyningsmän har utbildats. Ny våg ar införskaffats, även nya grillgaller har installerats.
Trasiga spänger har bytts ut och förarbete inför grusningen av vägen. Kalkning har skett med sex
ton. Under året har det satts ut 350 kg öring till medlemmarnas belåtenhet.
Övrigt
Inget
§ 6 Höstens aktiviteter
Förslag från styrelsen
7 oktober styrelsemöte
27 november föreläsning och årsfest, inbjudan finns på hemsidan
1 december deadline för Tight-Lines 4
En kurs i spöbyggnad kommer att hållas under våren med ledning av Ingemar Malmström. Det
kommer att bli et upptaktsmöte under hösten för att beställa grejer
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§ 7 Övriga frågor
Ett förslag kom att vi skulle kunna ha ett samarbete med skoghalls fiskeklubb och ha någon aktivitet
tillsammans där man delar på kostnaderna. Medlemmarna tyckte att det lät som en bra idé.
En fråga kom från en medlem som undrade hur många besökare det är på hemsidan. Laszlo svarade
att det är flera tusen varje månad.

§ 8 Mötets avslutande

Mötesordföranden Hans-Åke tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare
______________
Stefan Cederstedt

Protokolljusterare:
________________
Gunilla Svensson
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