Höstmöte i Sportfiskeklubben Laxen 20211206
1. Mötet öppnades.
2. Val av mötesfunktionärer:
2.1 Ordförande – Leli
2.2 Sekreterare – Lisbeth
3. Rapport klubbens vatten – I Suseån har vi gjort en hel del jobb de senaste 2 åren.
I Holken är det mycket gröna alger trots att det är oktober. Om vi får bort sarven så
löser det sig. Krille och Alexander kan göra detta tillsammans med ungdomarna. De
behöver lära sig lite om biotopsarbete.
Träasjön ska få en ny brygga, en flytbrygga.
Förslag på att vi ska släppa i fisk 3 ggr/år i stället för 2. Vi sparar mycket pengar på
hyran sedan vi bytte lokal så vi har råd att köpa mer fisk. Det är dyrt, väldigt långt för
medlemmarna att åka, så även för tillsynsmännen.
Förslag på att arrendera ett nytt vatten i Hyltebruk för 10 000 kr/år.
4. Fångstrapport 2020/2021 – Dåligt med fångst i Suseån, endast 2 laxar har kommit upp.
En fråga kom upp gällande markägare som fiskar i Suseån. Hur ser reglerna ut för dem
när det är vår klubb som betalar för arrendet? Leli tar reda på hur det ligger till.
I Holken har det kommit upp ca. 40 kg. Med tanke på att vi satt i 100 kg så borde det
vara överfullt med fisk.
5. Kassarapport – Inkomsterna är goda, vi ligger en bit över budget så ekonomin ser bra
ut.
6. Medlemsavgift 2022 – Mötet föreslog att medlemsavgiften ska vara densamma under
2022.
7. Rapport klubbens båtar – Det fungerar bra med utlåningsrutiner. Båtarna behöver
vändas. Tillsynsgruppen tar en titt om de kan göra detta på sina rundor.
8. Tillsyn – Den fungerar bra, kontakt hålls via messenger och 9 st personer att tackat ja
till att fortsätta 2022.
9. Ungdomsverksamheten – Nya ungdomar har kommit till lite av en nytändning. De
binder flugor i klubbstugan, spelar lite inomhusfotboll och har det väldigt kul. Till
nästa år är det planerat en resa till Karlskrona för gäddfiske. Även Sunnedammen är
bokad för alla klubbens medlemmar, 4-5 juni 2022. Mer information kommer.
10. Övrigt:
10.1 Det önskas en båt till att lägga nere vid fårahagen i Suseån. Styrelsen har redan
tagit ett beslut om detta.
Utdrag från styrelsemöte 211011:
Förslag på att köpa en båt till till Suseån. En liten, lätt glasfiberbåt. Styrelsen röstade
ja till detta förslag. Hjälp till att hålla utkik efter en sådan båt!
Sprid gärna detta Vi hjälps åt att hitta en ny båt!
10.2 Budgetmöte 14/1.
11. Mötet avslutades.

