Styrelseprotokoll nr 4/2011
Datum
2011-06-07

Tid: 7 juni 2011 kl. 18.30 – 21:00
Plats: Gjuteriet sal 234
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.
Tommy läste upp föregående protokoll och allt var i sin ordning.
4. Skrivelser
a) Inkommande Post.
- Från kommunen och Thermotie
b) Utgående post
Inget
5. Rapporter
a) Ordförande;
Jag var med på arbetsdagen och vi fick bort många stenar på den övre delen av vägen.
b)Kassör; Ekonomi och medlemssituation:
Tillgångarna i klubben är 56 280 kronor varav 53 654 kronor sitter på Sparkonto Företag, 332 kronor på
Plusgirot, 2 208 kronor i kassan och 85 kronor i frimärken.
Kommande utgifter under året är följande:
Fisk
8 500
Grus
10 000
Spänger
2000
Tältfest
3000
Förtäring
500
Medlemmar: Klubben har idag 139 stycken medlemmar, varav 129 medlemmar har årsfiskekort och 11
medlemmar är utan årsfiskekort
.
c) Svarttjärn:
Spänger ska köpas i. 7 stycken 2”x 4” och 7 stycken 2” x 6”.
Grusning kommer att ske när Laszlo får tillbaka sin bil från verkstaden:
Uppgifter om vattenkemi saknas
Arbetsdagen ska tillägnas till att laga vägen och fylla igen hål.
Beslut: Tommy fixar spänger till Svarttjärn och Christer ringer och kollar upp vattenkemin.

Vi har fått mycket fin öring i år och snittvikten ligger i dagsläget på 1,26 kg.
Laszlo tog upp att fiskepoliserna inte sköter sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt.
Beslut: Tommy tar kontakt med vederbörande fiskepoliser.
6. Aktionsplan
Allt är klart förutom tältfesten
8. Aktivitetslista
Klart
9. Bordlagda frågor
Inget
11. Övriga frågor
Information om tältfesten och Glommaresan bör ligga överst på hemsidan över rullningslisten, så att det alltid
ligger högst upp på hemsidan.
Beslut: Laszlo Fixar till så detta.
12. Nästa möte
Nästa möte är den 23 augusti 2011 uppe vid Svarttjärn klockan 18:30.
Olle, Gunnar och Jim kommer att delta på mötet.
Beslut: Kjell-Åke pratar med Ingemar Malmström för att försöka få med honom på mötet.
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Karlstad den 16 juni 2011
Vid protokollet: Justeras:
___________________
Stefan Cederstedt
Sekreterare Ordförande

____________________
Tommy Kallerdahl

