Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 3/2010
Datum
2010-04-27
Tid: 27 april 2010 kl. 18.30 – 21:00
Plats: Gjuteriet
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.
3. Föregående styrelseprotokoll.
Havsöringsresan
Tre av fem kom iväg på havsöringsresan. Gäddfiske 29/5 Christer är ansvarig och
har full koll på detta. Finns i nuläget två båtar plus två båtar som kan lånas på plats.
Glommaresan är bokad och tre stugor väntar på Nymphen.
Årsfesten, Laszlo ordnar festen, men vill ha hjälp med maten. Henrik Larsson är
bokad som föreläsare.
Texten om årsfesten 2009 blev ej skriven och ströks.
4. Inkommande post
Skatteverket
Befrielse från självdeklaration
5. Utgående post
Fakturering av medlemsavgifter och påminnelser.
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Brev till Jonas Forsman
6. Rapporter
Ordförande;
Legat i sjukhussäng i åtta veckor med sjukdomen Guillian Baré Syndrom
Kassör; Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben är 54 000 kronor varav 29 993 kronor sitter på Sparkonto
Företag, 23 799 kronor på Plusgirot, 34 kronor i kassan och 180 kronor i frimärken.
Medlemmar: Klubben har idag 124 stycken medlemmar, varav 110 medlemmar har
årsfiskekort och 14 medlemmar är utan.
Svarttjärn:
Jim arbetar med spänger och översyn. Gunnar Björkman och Jim rensar björk
utefter södra vägen. Nya fångstrapporter för 2010 är utlagda. Cirka 100 kg öring
finns kvar i tjärnen från 2009.
7. Aktionsplan
Allt är klart
8. Aktivitetslista
Aktivitetsplan för 2010 är spikat och klar, dock har fiskeisättningen blivit
framflyttad till 10 maj och vårfesten till 14 maj och således premiären till 15 maj.
Arbetsdagen blir den 18 maj. Tillsyningsmännen aktiverar sig själva.
Beslut: Laszlo fixar maten till arbetsdagen
9. Bordlagda frågor
Inget
11. Övriga frågor
Stefan tog upp att det borde fungera med någon typ av rännor i vägen för att leda
bort ytvattnet.
Fisken för vårens utsättning är beställd
Beslut: Stefan kollar upp detta med rännor i vägen.
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12. Nästa möte
Nästa möte är den 8 juni 2010 på Gjuteriet klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Karlstad den 10 maj 2010

Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

