Årsmöte 16 februari 2011

Fiskeklubben Nymphen
PROTOKOLL
Plats: Gjuteriet, sal 236
Närvarande: 10 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 Ingemar Malmström
Till mötessekreterare valdes Stefan Cederstedt.
Till protokollsjusterare/rösträknare valdes Gunnar Björkman och Jim Svärd

§5

Styrelsens redovisning av det gångna verksamhetsåret
a) Verksamhetsberättelse
Tommy läste upp verksamhetsberättelsen för 2010
b) Ekonomisk berättelse
Kassör Laszlo Szabo redovisade den ekonomiska berättelsen för 2010.
Utgående balans och behållning för 2010 var 44 533 varav 24 493 på
sparkonto, 19562 på postgiro, 427 kronor i kassan och 50 kronor i frimärken.
I utgående balans för 2010, 44 533 är det 20 000 kronor i medlemsavgifter
för 2011.
Utgiftsfördelningen är 32 000 kronor till Svarttjärn, 4500 för administration,
980 förtäring årsfest (5 863 – 4 450) 1413 och övrigt 1200.
Medlemsantalet för 2010 var 135 varav 122 medlemmar med årsfiskekort.
Ordförande frågade om medlemmarna hade några frågor, Nej
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
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§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 2010 (se bilaga). De fann inget
att anmärka på och revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet följde revisorernas förslag och beslutade ge styrelsen ansvarfrihet för
det gångna verksamhetsåret 2010.

§8

Budget för kommande verksamhetsår
Kassören redovisade styrelsens förslag till budget för 2011 (se bilaga). Budgeten
baseras på omsättningstillgångar för 2010 och elva års statistik, alltså kända
uppgifter.
Om budgeten följs kommer det att bli ett underskott på 200 kr. Inkomst för 2011
är 47 750 och utgifter på 47 950, varav svarttjärn uppdelat på fisk 24 450,
byggmaterial 1000 kr. förtäring 500 och bergkross 9 000.
Föreläsning 4 500 kronor och årsfest 2 000 kronor
Administration 4 500 kronor och övriga utgifter 2 000 kronor
Laszlo tog upp att fraktkostnaden för fisk är mycket dyr och ligger på 18
kronor/Km och därför måste vi försöka samordna fisktransporter med andra
föreningar.
Budgeten bygger på följande avgifter:
- Medlemsavgift 100 kr.
- Årsfiskekort
250 kr.
- Sjötillstånd
400 kr.
- Dagkort
100 kr.
Årsmötet godkände styrelsens inriktning för budget 2011.
Budgeten lades till handlingarna

§9

Avgifter för kommande räkenskapsår 2012
Avgiften har inte ändrats sedan 1999 och diskussion uppstod om
medlemsavgiften, årsfiskekort och dagkort. Eftersom vi har en god ekonomi så
är styrelsens förslag att avgifter för 2012 förblir oförändrade.
Årsmötet gick på styrelsen förslag att behålla avgifterna i nuvarande läge.
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§ 10

Val av styrelse
Valberedningen, bestående av Ulf Olsson och Hans-Åke Höber var ej
representerade på årsmötet och styrelsen har inte fått in några förslag till styrelse
för 2011 från valberedningen. Val av styrelse fick därför tas upp med
årsmötesnärvaranden.
Ordförande på ett år: Tommy Kallerdahl (omval)
Sekreterare: Stefan Cederstedt sitter kvar ett år
Kassör: Laszlo Szabo (omval på två år).
Ledamot: Christer Spethz (omval på två år).
Ledamot: Kjell-Åke Gard sitter kvar ett år till.
Mötet beslutade välja dessa personer till styrelsen för 2011.
Tillägg:
Laszlo tog upp att han vill avgå från kassörsuppdraget under året, men sitter
kvar tills valberedningen har hittat en ny kassör, som går parallellt och får lära
sig ekonomiverktygen, dock längst till nästa årsmöte.

§ 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 2010 och vad kostnaden blev för svarttjärn
31 467.
Laszlo tog även upp att svinnet på fisken har halverats sedan klubben gick över
till enbart öring, från ett svinn på 42-46% till ett svinn på 20 %.
Vattenkemin: PH-värdet har varit hyggligt de senaste 10 åren.
Tillsyningsmännen har inte tagit någon fiskare utan fiskekort och styrelsen
Har fått årsrapport från tre tillsyningsmän. Laszlo tog även upp att förordnandet
För tillsyningsmännen går ut december 2011 och det måste förnyas.
Styrelsen ordnar med ansökningsblanketter för förnyelse av förordnandet för
för fyra fisketillsyningsmän.
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
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a) Inkomna motioner
Motion från Gunnar Björkman, att ta bort föreläsningen.
Laszlo tog upp att detta har varit på gång länge och tycker att det finns bättre
sätt att lägga pengarna på. Diskussion uppstod om föreläsningens vara eller
icke vara.
Beslut: Årsmötet godtog motionen med tillägg att det tas en time-out med
föreläsningar och pengarna används på andra saker som för tillfället inte är
spikat. Styrelsen ser över vad pengarna kan användas till och tar bort
föreläsningen i budgeten.
b)Aktiviteter.
Styrelsen visade aktivitetsplanen för 2011. Diskussion uppstod om bristande
intresse för de aktiviteter som klubben arrangerar, fler och fler
medlemsaktiviteter sker i privat regi.
På Km i pimpling kom bara 3-4 medlemmar, havsöringsresan var det bara 3
medlemmar och till harrfisket i Glomma var det bara 3 medlemmar, även till
videokvällen som anordnades kom det bara fem medlemmar.
Beslut: Årsmötet antog styrelsens förslag på aktiviteter, med tillägg att KM i
pimpling är inställt.
Vårfest och fiskepremiär flyttas en vecka, vårfest 13 maj, premiär 14 maj.
Fiskisättningen till hösten flyttas till 3 oktober.
Fiskepremiär blir den 15 oktober.
Styrelsen tog upp att det behövs en person eller festkommitté som tar över
årsfesten.
Styrelsen pratar med valberedningen som får undersöka detta.
§ 15

Övrigt
Diskussion återupptogs varför intresset bland medlemmarna minskar på
klubbaktiviteterna. Den enda aktiviteten som ökar är gäddflugefisketävlingen.
Ingemar Malmström tog upp att det är medlemmarnas intresse som styr
klubbens aktiviteter och finns det inget intresse bland medlemmarna att vara
med på klubbaktiviteterna så får klubben anpassa sig efter detta och dra ned på
aktiviteterna.
Styrelsen får i uppdrag att se över detta.

§ 16

Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Karlstad den 16 februari 2011
Sekreterare:
Stefan Cederstedt

Protokolljusterare:

Gunnar Björkman
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