Styrelseprotokoll nr 5/2010
Datum
2010-09-07

Tid: 7 september 2010 kl. 18.30 – 21:00
Plats: Gjuteriet sal 236
Närvarande:
Tommy Kallerdahl Ordförande
Laszlo Szabo Kassör
Stefan Cederstedt Sekreterare
Klell-Åke Gard Ledamot

Frånvarande:
Christer Spetz Ledamot

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
3. Föregående styrelseprotokoll.
Tommy läste upp föregående protokoll.
Kjell-Åke har kollat upp rännor på skoghalls bruk, men det finn inte längre något skrot kvar att tillgå.
Kjell-Åke har frågat restaurangägaren och det blir ingen leverans därifrån.
Beslut: Välkomstbrev och ordförande har ordet. Vid kallelse till årsmöte ska texten: Ordförande har ordet med.
Med utskicket medlemskort ska ett välkomstbrev/medlemsbrev skickas med.
4. Skrivelser
a) Post
Kallelse till Nedre Klarälvens fiskevårdsområde.
Beslut: Ingen åker på detta möte.
Karlstad Lever. Vill ha 150 kronor i medlemsavgift för att vi nyttjar lokalerna. Laszlo tog eget beslut och har
betalat in medlemsavgiften.
Kulturarvet
Skatteverket angående en kurs, men Laszlo har redan gått denna kurs tidigare.
Ingen utgående post
b) Övrigt Inget
5. Rapporter
a) Ordförande;
Klubben har haft fiskutsättning.
b)Kassör; Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben är 41 837 kronor varav 29 993 kronor sitter på Sparkonto Företag, 10 322 kronor på
Plusgirot, 1340 kronor i kassan och 180 kronor i frimärken.
Kommande utgifter under året är följande:
Fisk
12 000
Grus
8 000
Föreläsning
4 500
Årsfest
2000
Medlemmar: Klubben har idag 132 stycken medlemmar, varav 118 medlemmar har årsfiskekort och 14
medlemmar är utan årsfiskekort
.

c) Svarttjärn:
100 kg öring släpptes i Svarttjärn med en snittvikt på 0.8 kg.
Spänger är inköpta
Arbetsdagen ska tillägnas till att laga vägen och fylla igen hål.
d) Glommaresan
Christer har full koll på allt. Två stugor är bokade och en stuga är avbokad. Tre personer åker på torsdag och två
personer åker på fredag.
e) Videokväll, föreläsning och årsfest
Beslut:
- Tommy ska prata med Ulf angående en videokväll i oktober november.
- Kjell-Åke tar på sig att ringa föreläsaren. Martin får komma med förslag hur länge han vill föreläsa, så at han
inte blir avbruten som på förra föreläsningen.
- Laszlo kollar upp om det går att flytta årsfesten en vecka tidigare, 19 eller 20 november, ringer sedan till
Kjell-Åke som tar kontakt med Martin.
- Flickorna tar maten och det blir fläskfilé med hasselbackspotatis.
- Laszlo skickar ett A-3 bild för bordstablett till Tommy som skriver ut den på arbetet.
- Tommy skriver en text ”Ordförande har ordet”
- Stefan skriver ihop en verksamhetsberättelse till årsmötet
e) Övrigt
Inget
6. Aktionsplan
Allt är klart förutom välkomsttexten.
8. Aktivitetslista
Det som är kvar under året är arbetsdag, fiskepremiär, Glommaresan, den 17-19 september, styrelsemöte 2
november, föreläsning, årsfest och en eventuell videokväll.
9. Bordlagda frågor
Inget
11. Övriga frågor
Beslut: Laszlo kollar upp och drar ut statistik som är användbar på årsmötet och till annonsörerna.
12. Nästa möte
Nästa möte är den 2 november 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 Ordförande

____________________
Tommy Kallerdahl

