Årsmöte 16 februari 2010

Fiskeklubben Nymphen
PROTOKOLL
Plats: Gjuteriet, sal 216
Närvarande: 15 medlemmar
§1

Mötets öppnande
Klubbens ordförande Tommy Kallerdahl öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

§2

Dagordningens godkännande
Förelagd dagordning godkändes

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet var utlyst korrekt enligt stadgarna

§4

Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Hans-Åke Höber
Till mötessekreterare valdes Stefan Cederstedt.
Till protokollsjusterare/rösträknare valdes Ulf Olsson och Raimo Lindholm

§5

Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret
Tommy läste upp verksamhetsberättelsen för 2009
(se bilaga). Några datum var fel och ska justeras innan verksamhetsberättelsen
läggs till handlingarna.
Kassör Laszlo Szabo redovisade den ekonomiska berättelsen för 2009 (se
bilaga). Laszlo började med balansrapporten fram till dags dato, 6 333 kronor har
kommit in efter årsskiftet och sammanlagt finns det 38 013 kronor i klubben. Vid
årsslutet 2009 var det 31 680 kronor i klubben. Laszlo gick sedan igenom
resultatrapporten för 2009.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§6

Revisionsberättelse
Ingen av revisorerna eller revisorsupleant var med på mötet så Christer Spethz
läste upp revisionsberättelsen där revisorerna redogjort för sin granskning av
klubbens förehavanden under verksamhetsåret 2009 (se bilaga). De fann inget
att anmärka på och revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.
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§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet följde revisorernas förslag och beslutade ge styrelsen ansvarfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

§8

Budget för kommande verksamhetsår
Kassören redovisade styrelsens förslag till budget för 2010 (se bilaga). Budgeten
baseras på omsättningstillgångar för 2009 och tio års statistik, alltså kända
uppgifter.
Om budgeten följs kommer det att bli ett underskott på 2 450 kr. Detta
underskott kommer att öka med ca: 2 000 kronor om motionen för Tight-Lines
går igenom under årsmötet och att den ges ut vid två tillfällen under året.
Kostnaden beror på ökad kostnad i frimärken för utskick.
Diskussion uppstod om budgetunderskottet.
Förslag kom från medlem att styrelsen får befogenhet att utifrån årets
ekonomiska utfall och läge relativt budget, prioritera om aktiviteter måste tas
bort i avsikt att balansera budgeten.
Budgeten bygger på följande avgifter:
- Medlemsavgift 100 kr.
- Årsfiskekort
250 kr.
- Sjötillstånd
400 kr.
- Dagkort
100 kr.
Årsmötet godkände budgeten för 2010 med tillägg av förslaget.
Budgeten lades till handlingarna

§9

Avgifter för kommande räkenskapsår 2011
Diskussion uppstod om medlemsavgiften, årsfiskekort och dagkort.
Styrelsens förslag var ingen höjning av avgifter för 2011.
Årsmötet gick på styrelsen förslag att behålla avgifterna i nuvarande läge.

§ 10

Val av styrelse
Valberedningen, bestående av Ulf Olsson och Hans-Åke Höber, presenterade
förslag till styrelse för 2010:
Ordförande på ett år: Tommy Kallerdahl (omval)
Sekreterare på två år: Stefan Cederstedt (omval)
Kassör: Laszlo Szabo sitter kvar ett år till
Ledamot: Christer Spethz sitter kvar ett år till
Ledamot på två år: Kjell-Åke Gard (omval)
Mötet beslutade välja dessa personer till styrelsen för 2010.

Postadress
Fiskeklubben Nymphen
c/o L Szabo
Jungmansgatan 8, 9tr
652 28 Karlstad

Plusgiro 13 03 25-4
Organisationsnr. 873202-0550
E-post:nymphen@nymphen.se
Hemsida: www.nymphen.se

Årsmöte 16 februari 2010

§ 11

Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer på ett år valdes Karl-Erik Röjder (omval) och Jan Åke Fritiofsson
(omval) till revisorsuppleant på ett år valdes Prem Lavanya Jansson (omval)

§ 12

Val av valberedning
Till valberedning för ett år valdes Ulf Olsson och Hans Åke Höber. (omval)

§ 13

Svarttjärn
Laszlo läste upp vad som hänt under 2009 och vad kostnaden blev för svarttjärn.
Diskussion uppstod om vad som ska prioriteras med tanke på kostnader.
Styrelsens förslag var att grusa vägen i två år till sedan är vägen i topptrim.
Årsmötet antog förslaget med tillägg av vad som beslutades under § 8.

§ 14

Ärenden
a) Inkomna motioner
Motion från Stig Sewik och Jan Jansson lästes upp.
Stig och Jan bildar en redaktion och tar över utgivningen av Tight-Lines, men
den kommer bara att ges ut vid två tillfällen under året. I Tight-Lines kommer
det att finnas upplevelser, tips och berättelser:
Beslut: Årsmötet godtog motionen. Styrelsen tar kontakt med redaktionen om
hur allt ska genomföras.
Proposition
Proposition från styrelsen att avveckla halvårsmötet och ändra i stadgarna.
Diskussion uppstod och ett papper inlämnat av Stig lästes upp av Hans-Åke.
Beslut: Årsmötet beslutade enhälligt att ändra paragrafen och att halvårsmötet
tas bort.
b)Aktiviteter.
Styrelsen visade aktivitetsplanen för 2010 med tillägg för när KM i pimpling
skall äga rum.
Beslut: Årsmötet antog styrelsens förslag på aktiviteter, med tillägg att KM i
pimpling ska äga rum den 6 mars på Östra Örten klockan 09:00. Kontaktman för
pimplingen blev Gunnar Björkman.
Ett nytt vandringspris ska instiftas av styrelsen för KM i pimpling
Ulf Olsson tillade att han kan ordna videokvällar på sitt jobb om intresse finns.
c) Dagkortspris
Årsmötet bestämde att behålla nuvarande prisnivå.
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§ 15

Övrigt
Inget

§ 16

Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Karlstad den 16 februari 2010
Sekreterare:
Stefan Cederstedt
Protokolljusterare:

Ulf Olsson
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