Styrelsemöte
FVO 2018-11-27 18:30
Plats: Båtklubben
Närvarande:
Ordf. Gunder Lidén
Runo Lindberg, Rolf Eriksson, Alpha Hjelm, Thomas Laine, Åke
Johansson, Patrik Johansson, Jan Carlsson.
Ordf öppnar mötet och hälsar välkommen. Föreslår dagordning.
1. Till justeringsman valdes Rolf Eriksson
2. Resultatrapport: Plus 148367 kr. Ett bidrag ej inkommet på
130000kr.
Diskuteras olika förslag på objekt att satsa pengar på för att
inte skatta bort pengar. En brygga till vid Lilla Abborrsjön.
Förbättra för att sätta ut båt, ex Knäsjön, Källsjön och Tunsjön
eller Gravattnet. Förbättra rampen ovan kraftverket.
Undersöks till våren.
3. Ny trapp vid Solleftebron. Kontroll till våren om tillverkning
skall göras.
4. I-fiske: Patrik skapar förutsättning för I-fiske. Görs så att
kostnader hamnar på detta år.
5. Strandskoning vid kraftverket: Förfrågan av Solefteåforsen när
det passar oss bäst. Förslag: Efter 15/8.
6. Ett önskemål att få penningersättning av en fiskevärd som ej
kunnat utnyttja Nipstadsfisket:
Styrelsens beslut: 800kr för ej utnyttjat fiskepass.
7. Vindskydd Djupövägen: Repas eller köpas nytt? Kollas om
någon kan reparera det och kostnad. Ev inköp nytt.
Förslag: Vindskyddet vid fotbollsplan flyttas till parkeringen
vid vägen. Gunder kollar om byggnadslov behövs.
8. Frysar Strömsborg: Töms och stängs.
9. Sommarfisket. Inga problem vid sjöarna. Nipstadsfisket inga
större problem. 90% positva.
Förslag: Till årsmötet föreslås att vi önskar använda Gårdsjön
för fiske. Det finns ekonomiskt utrymme att sätta ut mer fisk.

10.Övriga frågor:
1. Julklapp till fiskevärdar. Styrelsen beslutar: Inköp av
julgåva värde max 500 kr. Förslag: Digitalvåg + termos.
2. Bevakning. Förslag: Gunder sammankallar de som har
förordnande för fördelning av bevakning.
3. Blod på bron har minskat för att Rolf sagt till om att
förhindra detta.
4. Förslag från Patrik: Dagordning skickas ut innan varje
möte. Gunder ordnar detta.
5. Thomas undrar om fler fiskevärdar behövs. Föreslår en,
men Rolf är tveksam. Bifalls inte.

Ordföranden avslutar mötet.
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