FK Nymphen
Styrelsemöte 2004-09-02
Närvarande: Jesper, Stig, Stefan, Daniel, Laszlo och Ola
§1
Mötet öppnades av Jesper och alla hälsades välkomna.
§2
Dagordningen godkändes med förtydligande att utgivningsbevis för Tight Lines kommer in
under §3c.
§3
a) Föregående styrelseprotokoll gicks igenom. Nio av tolv platser är bokade till
Glommaresan. Resebidrag till Per och Nicklas 200/person. Kallelse gått urt till
halvårsmötet. Kastkurs runnit ut i sanden pga ”dåligt intresse”. Styrelsen diskuterade
subvention och nytt försök till våren, Ola undersöker möjlighet med instruktör från
LOOP. Stefan lämnat över diplom angående miljöpris till Stig Johansson och Hans
Skagerlind Hagforskommun för arbete inom Knons fvo.
b) Fått medlemsblad från FFS, finns hos Laszlo.
c) Inget övrigt
§4
a) Ekonomi och medlemssituation; klubben har för närvarande 117 medlemmar varav 93 har
sjötillstånd, en är fiskerättsägare, 24 saknar sjötillstånd. För närvarande beräknas klubbens
resultat för året bli ca minus 5000 SEK, kassan + postgiro ligger på plus 45 650 SEK, med
inkommande räkningar på ca 22000 SEK. Resultatet ligger i enlighet med budgeterat, där
ett tak på kontanta medel är satt till 25 000 SEK.
b) Svarttjärn; Frågan togs upp om sammankallande med förslag på Conny eller Martin,
Styrelsen beslöt att Jesper frågar innan halvårsmötet.
c) Krävs ansvarig utgivare och registrering av TL? Stig kollar.
§5
Kallelse + dagordning till halvårsmötet utskickade. Inga motioner inkomna. Styrelsen ansåg
att frågan om revisorer, valberedning och festkomité ska prioriteras. Jesper undersöker om
Hans-Åke Höber och Ulf Olsson ställer upp som förslag till valberedningen. Stig undersöker
om Karl-Erik Röjder godtar en nominering till en revisorspost. Beslöts fråga halvårsmötet om
festkomité.
§6
Kommande verksamhet.
Föreläsning, med Staffan Lindstöm 12-13:e alternativt 19-20:e november. Stig kontrollerar
och bokar. Pris 1500 kr/kväll (föredrag + bildvisning) + resa ca 1000 kr. Beslöts kombinera
med flugbindningskurs dagen efter (ingår i priset). Föreläsning – öppen, flugbindningen –
medlemmar.
Höstfest diskuterades – i samband med föreläsningen?
Videokväll 12:e alternativt 19:e oktober, Laszlo bokar.
Femte oktober börjar flugbindningen.

§7
Nästa styrelsemöte 12:e eller 19:e oktober 18.30 Älvkullen. Stefan och Ola har förhinder 12:e.
Fika Daniel
§8
Jesper avslutade mötet

Vid ”pennan”
Ola Holby

