Fiskeklubben Nymphen
Årsmötesprotokoll
2015-02-10
Gjuteriet, Karlstad

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Årsmötets stadeenliga utlysande
Utlysningen godkändes
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Ingemar Malmström
Till sekreterare valdes Erland Sandberg
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
Lars Bäcker och Krister Nilsson
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Godkändes
7. Revisionsberättelse
Upplästes och godkändes
8. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
9. Budget för kommande verksamhetsår 2015
Årsmötet godkände styrelsens förslag för 2015
10. Val av styrelse för 2015
Ordförande: Bertil Johansson 1år
Sekreterare: Erland Sandberg, omval 1år
Kassör :
Hans Iderström 2år
Medlemmar: Christer Olsson 2år
Lars G Nyström 2år
11. Val av två revisorer
För 2015 återvaldes Karl-Erik Röjder och Jan-Åke Fritiofsson
12. Val av valberedning
Tommy Boman och Anders Molin valdes för ett år.

13. Behandling och beslut av inkomna motioner
Motioner, se bilaga.
Motion 1
Styrelsen fick i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag.
Motion 2
Styrelsen fick i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag.
Motion 3
Styrelsen fick i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag.
Motion 4
Styrelsen fick i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag.
Motion 5
Årsmötet beslutade att utpantera fisk i Svarttjärn enligt följande:
200 kg Regnbåde till våren 2015
200 kg Öring till hösten 2015
Motion 6
Styrelsen skall organisera och kalla till två arbetsdagar i Svarttjärn.
En på våren och en på hösten
Motion 7
Årmötet avslog motionen om att tillåta flytringsfiske i Svarttjärn.
Motion 8
Inga nya fiskerättsbevis i Svarttjärn kommer att utfärdas under 2015
Motion 9
Styrelsen fick i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag.
Denna fråga kommer att vävas ihop med motion 3
Motion 10
Gäster kan lösa fiskekort som fiskar tillsammans med medlem.
Medlemmen betalar sedan i 100 kr/gäst på klubben Pg-giro.
14. Verksamhetsplanering
Verksamhetsplaneringen godkändes.
15. Övriga frågor
Medlemmar som fiskar i Svarttjärn skall bära sitt medlemskort väl synligt.
Förslag på att en brevlåda för fångstrapportering placeras vid parkeringen.
Olle Thegerström åtog sig att sköta vägskrapningen på vägen upp till Svarttjärn
Gunnar Björkman åtog sig att ploga vägen upp till Svarttjärn under vintern.

16. Ordförande avslutade mötet

Sekreterare

……………………………………………
Erland Sandberg

Justeras

…………………………………………..
Lars Bäcker

…………………………………………..
Krister Nilsson

Motioner till FK Nymphen:s årsmöte 2015-02-10

Motion 1
Stadgar daterade 2010-0216.
§3. ”Klubben är öppen för alla” Ja, men hur går det till att bli medlem? Läser man §4 så blir man
medlem efter att medlemsavgift är erlagd. §4. Bör kompletteras med hur och varför en medlem kan
uteslutas.
§10. Bör kompletteras med val av valberedning.
Anders Weinestedt

Motion 2
Medlemsregister och ”kölista”.
Vad jag har uppfattat så är medlemsantalet maximerat till 150 st. Hur ser då det verkliga
medlemsantalet ut? Borde väl minska med ett antal medlemmar varje år av olika anledningar.
Innebär att vakansplatser finns?
Förslag: Max medlemsantal, hantering av ev. vakansplatser, turordning förs in i klubbens stadgar.
Detta för att säkerställa en konsekvent och rättvis hantering av sökande medlemmar.
Anders Weinestedt

Motion 3
Regler Svarttjärn daterade 2009-02-16.
Punkt 3. Dagkort Finns sådana? Förslag: Ändra text om det inte stämmer
Punkt 7. Fångstrapportering Gäller detta? Förslag: Ändra text om det inte stämmer
Anders Weinestedt

Motion 4

Regler avseende fiske i Svarttjärn
Ändra och förtydliga fiskeregler antagna av årsmötet 2008-02-18. Vilka markägare har fiskerätt, vem
har masktillstånd, Hur många fiskespö får man ha med sig vid fiske och är kastflöte tillåtet? Nya
tillsynsmän måste ha tydliga regler.
Olle Thegertröm / Christer Olsson

Motion 5
Utplantering
Vi har under de senaste åren fått mycket småöring levererade, 0,4-0,5 kg mot beställd medelvikt 1,0
kg. Då vi har en jargong i klubben " tog du en sån liten " släpps de små tillbaka. Detta gör att " put
and take " fisket uteblir. Tjärnen blir en uppväxtplats för öringen. Då det tagits upp många "
hammarskaft " kan matbrist vara orsaken. Kan vi inte få öring med en medelvikt på 1.0 kg bör vi hitta
en annan leverantör. Då vi i år kommer att få öring med en medelvikt på 0.7 kg är mitt förslag.
Plantera ut 200 kg öring i vår och 200 kg regnbåge medelvikt 1,25 kg omkring 20 augusti.
Olle Thegerström

Motion 6
Arbetsdagar
Vi måste hitta ett sätt att få våra medlemmar att delta i arbetsdagar. Ju mer man fiskar ju större
ansvar måste man ta. Stödmedlemmar (den som fiskar 1-2 ggr per år) kan man inte ställa för stora
krav på. Skall vi införa dropp in arbetsdagar och följa upp med några arbetskvällar? Nymphen skall
bjuda på korvgrillning två arbetsdagar per år.
Olle Thegerström
Motion 7
”Flytringsfiske borde provas i Svarttjärn.
En dag under våren och en dag under hösten och nya styrelsen bestämmer datum (Kanske fler
tillfällen). Ganska många gillar denna typ av fiske och då framförallt yngre. Det är bra att locka yngre
till föreningen samt att kanske öka engagemanget för en nuvarande medlemmar. Föreningen
utarmas på yngre och vi bör nu satsa på att få flera. Risken kan vara att vi långsamt men säkert tynar
bort. Många är motståndare till denna typ av fiske men för ”Nymphens” bästa har vi tänkt om.

Hans Iderström/Anders Molin

Motion 8
Angående antalet medlemmar med fiskerätt i Svarttjärn samt regler om gästfiskare.
Det bör tas ett beslut på om hur många medlemmar som vi ska ha med fiskerätt i Svarttjärn. Mer
medlemmar i klubben ger mer intäkter i form av medlemsavgifter som kan användas till utsättning av
fisk samt material till spänger med mera. Vi får dessutom mer folk som kan göra insatser i form av
arbete vid Svarttjärn med mera.
Hans Iderström/Anders Molin

Motion 9
För att öka intresset för flugfiske och få nya medlemmar i klubben bör fiskereglerna ses över.
Familjemedlemmar till den som innehar fiskerätt ska ha rätt att fiska tillsammans med medlem utan
att behöva erlägga avgift för fiskekort. Kvoten 3 fiskar per dygn delas då på samtliga fiskare i
”gruppen. Inget maxtak för antalet gästfiskare under året. Detta provapåfiske är ett bra sätt att få fler
intresserade av flugfiske.
Hans Iderström/Anders Molin

Motion 10
Det ska finnas möjlighet för medlemmar att lösa dagkort för gäster för att på så sätt öka
fångstkvoten.
Anders Molin & Hans Iderström

