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Styrelsemöte 6 den 12 Oktober 2011

Närvarande:
Christer, Kjell-Åke, Laszlo, Tommy

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet vid 18:30

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

Genomgång föregående protokoll
Ordförande har skrivit ett brev till länsstyrelsen angående möjlighet att själva utfärda
kontrollavgifter för illegalt fiskande och att Nymphen inte kommer applicera detta.
Ordförande har förberett ansökningar avseende förlängning av tillsyningsförordnande som
skrevs under av styrelsen och som skall delges nuvarande fyra tillsyningsmän.
Beslut
Laszlo postar ovan dokument till respektive

In och utgående post
Inga

Rapporter
Ordförande
Ordförande meddelade att valberedningen bestående av Ulf Ohlsson måste få in alternativ till
främst en ordförande. Ordförande meddelade att Ulf redan fått tillsyningsmännen som förslag
av just ordförande.
Beslut
Alla skall delge Ulf minst en kandidat, snarast.

Kassör
Kassör Laszlo rapporterade att vi har ca 57 500 kronor i kassan samt på diverse konton.
Tillkommande ränteintäkter på ca 750 kronor är att vänta.
Förutsedda utgifter är ca 17 950 kronor är att vänta så vid årets slut bör det ligga drygt 40 000
kronor i kassan frånräknat all medlemsintäkter för 2012.
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Årets tältfest kostade 1 990 kronor vilket låg inom budget.
Inga nya medlemmar sedan förra mötet och till dags dato är vi 144 medlemmar.

Svarttjärn
Tillsyningsmännen eller en representant av dessa bör vara med på styrelsemöten, ett på våren
samt ett på hösten för att stämma av eventuella direktiv.
Beslut
Ordförande meddelar
Vi skall delge Länsstyrelsen hur mycket vi fisk vi satt i år 2011 samt anmäla om
utsättningstillstånd för 2012 om att få sätta i 400 kg.
Beslut
Christer ordnar med detta.
Tillsyningsmännens årsberättelse skall med i klubbens årsberättelse.
Beslut
Stefan ordnar med detta.

Övrigt
Avseende årsberättelsen så är hemsidan inte bara bra för styrelsearbetet utan fungerar även
som marknadsföring för nyrekrytering. Detta bör nämnas i årsberättelsen.
Beslut
Stefan ordnar med detta.
Vi vill utbilda fler tillsyningsmän och detta tas upp på årsmötet. Minst 2 kandidater.
Beslut
Ordförande ordnar detta.
Kjell-Åke har pratat med Vidars samt Kalle om deras annonsverksamhet och där de angav att
detta var svårt för dem att få till detta. Vi beslöt därför att de endast behöver komma in med en
annons och betalar lika belopp för detta men ges möjlighet att ändra denna högst 4 ggr per år.
Beslut
Kjell-Åke meddelar respektive

Aktionsplan
Stefans punkt att sätta upp skyltar enda kvarvarande.

Kommande verksamhet 2012
Denna fastställdes och sammanställs av Laszlo som delger medlemmar via hemsidan samt i
brev med medlemsinbetalningsavin.
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Nytt är att årets tältfest och vårfest blir en och samma och förläggs till den 11 maj.
Årsmöte: 14 februari
Arbetsdagar: 19 maj samt 8 september
Fiskisättning: 3 maj samt preliminärt 16 augusti
Fiskepremiärer: 12 maj samt preliminärt 25 augusti
Styrelsemöten: 25/1, 22/2, 12/6, 5/9 samt 7/11
Gäddfisket: 5 maj
Glommaresan: 14-16 september

Övrigt

Nästa möte
25 januari 2012 i gamla gjuteriet.

Tommy Kallerdahl
Ordförande

