Styrelsen

Styrelseprotokoll nr 4/2010
Datum
2010-06-15

Tid: 15 juni 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.
Diskussion om byggande av rännor. Stefan talade om att det var bara grävda rännor i vägen som var byggda i
Yellowstone. Men har pratat med en annan person som kanske kunde skaffa rostfria rör som sedan delas på mitten
och grävs ner i vägen. Kjell-Åke pratade om att det finns rännor som kan bli över på Skoghalls bruk.
Beslut: Kjell-Åke kollar upp detta.
4. Skrivelser
a) Post
Inget inkommande och inget utgående
b) Övrigt
5. Rapporter
a) Ordförande;
Klubben har haft arbetsdag och fiskutsättning.
Kassör; Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben är 39 873 kronor varav 29 993 kronor sitter på Sparkonto Företag, 9 322 kronor på Plusgirot,
377 kronor i kassan och 180 kronor i frimärken.
Medlemmar: Klubben har idag 127 stycken medlemmar, varav 114 medlemmar har årsfiskekort och 13 medlemmar
är utan.
b) Svarttjärn:
200 kg öring släpptes i Svarttjärn med en snittvikt på 0.75 kg. 105 kg öring har tagits upp och det borde vara ca 200
kg öring kvar i Svarttjärn.
c) Gäddfisket
Sju medlemmar deltog i gäddfisket. Mycket fisk drogs upp, även om det bra var få som fick fisk. Fisket var trevligt
och årets vinnare till vandringspriset var Erik som fick sex gäddor varav en på 2 kg.
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Beslut: Gäddfisket ska även 2011 att ske på Östra Örten.
d) Glommaresan
Christer har full koll på allt. Christer påtalade att numret på hemsidan inte har ändrats.
Beslut: Laszlo rättar till uppdaterar numret på hemsidan.
e) Övrigt
Laszlo vill ha två utskick per år istället för sju utskick, ett i december med kallelse till årsmöte + medlemskort och ett
brev med välkomsttext, och ett utskick i mars med medlemskort och välkomsttext. Välkomstbrevet ska vara ett sätt
att få medlemmarna medvetna om vad som kommer att hända inom klubben under året.
Beslut: I utskicken ska det skickas med ett välkomstbrev med vad som kommer att hända i klubben under året.
Brevet ska även innehålla en ordförandetext och en telefonlista över medlemmarna. Ansvarig Tommy Kallerdahl.
6. Aktionsplan
Allt är klart
8. Aktivitetslista
Det som är kvar under året är Glommaresan, fiskisättning, arbetsdag, föreläsare och årsfest.
Laszlo efterfrågade och ville ha konkreta uppgifter angående maten till årsfesten.
Beslut: Kjell-Åke ska träffa restaurangägaren den 23 juni och lämnar uppgifter efter detta möte.
9. Bordlagda frågor
Inget
11. Övriga frågor
Inget
12. Nästa möte
Nästa möte är den 7 september 2010 på Gjuteriet sal 236 klockan 18.30
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Karlstad den 18 juni 2010

Vid protokollet:

Justeras:

___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare

____________________
Tommy Kallerdahl
Ordförande

