Verksamhetsberättelse år 2010 Fiskeklubben Nymphen,
Karlstad
Styrelsen för fiskeklubben Nymphen lämnar härmed redovisning för verksamhetsåret 2010,
tackar för förtroendet och ställer våra platser till förfogande.
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Tommy Kallerdahl
Laszlo Szabo
Stefan Cederstedt
Christer Spethz
Kjell-Åke Gard

Möten
•
•
•

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten.
Årsmötet genomfördes 2010-02-16. Sittande styrelse omvaldes och 15 medlemmar deltog.
Halvårsmötet avskaffades genom omröstning på årsmötet 2010-02-16.

Medlemmar
Klubben hade vid årsslutet 133 medlemmar, varav 120 medlemmar hade årsfiskekort i Svarttjärn.
Aktiviteter
•
•

•
•
•
•
•

6 mars var det KM i pimpling som gick av stapeln på Östra Örten.
Havsöringsfiske den 23 till 25 april på Tjörn, 3 stycken medlemmar var med på resan. I resan
ingick det även en guide under en dag. Mycket trevlig resa med varmt väder och bra med fisk,
men få medlemmar.
Klubbens gäddfisketävling vid östra Örten inföll den 29 maj, sju deltagare. Mycket fisk
Vårfest vid Svarttjärn den 14 Maj.
Glommaresan gick den 17 september till 19 september och 4 personer kom iväg. Bra med fisk
och normalt vattenstånd.
Videokväll på mediecenter den 26 oktober.
Årsfest den 19 november på vindsvåningen Gjuteriet. 14 medlemmar deltog. Mycket trevligt.

Hemsida
Webbmaster Laszlo Szabo har hållit denna aktuell, både med bilder och text. En mycket stor tillgång
för medlemmarna och för styrelsearbetet.
Webbsidan har adressen: www.nymphen.se

Svarttjärn
•

Fyra utbildade tillsyningsmän i Nymphens regi har sett till att inget tjuvfiske förekommer i
Svarttjärn

Södra vägen
•
•
•
•

Södra vägen grusades återigen under 2010
Dessutom har många stenar tagits bort och avrinning för vatten har iordningställts.
Jim Svärd dagligen sett till att det är ordning på allt runt Svarttjärn.
Olle Thegerström har sladdat vägen efter grusningen

Arbetsdagar
•
•

Vårens arbetsdag 18/5 ägnades åt översyn av södra vägen.
Höstens arbetsdag 11/9 ägnades åt översyn av södra vägen.

Fiskisättningar
•
•

Vårutsättningen 10/5 bestod av 200 kg öring. Fiskepremiär 15/5.
Höstutsättningen 6/9 bestod av 100 kg öring. Fiskepremiär 11/9.

Tight Lines
Efter diskussioner på årsmötet och eftersom det inte visades finnas något intresse från medlemmarna
att ta över driften av klubbtidningen, blev utfallet efter omröstningen att Tight Lines lades ned. All
information till medlemmar bifogas hädanefter istället genom klubbens hemsida samt postutskick.
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