Medlemsinformation till medlemmarna i Kils
Sportfiskeklubb 2003

Gäddfestivalstart 2002
under strålande
förutsättningar!

Då var det dags att summera in det gångna året 2002. På sportfiskefronten har det
åter igen varit ett mycket bra år för klubbens medlemmar. Se hemsidan för
Storfisktävlingen år 2002 där årets storfiskar finns presenterade.
I år slogs ett nytt klubbrekord sedan revideringen av de gamla rekorden år 2000.
Martin Emanuelsson

Insjölax 8600 gr.

Trolling

Vänern

Årets i särklass största höjdpunkt var givetvis årets Gäddfestival. Föregående år
talades det om ett storslaget ”Bob-Beamon-rekord” i gäddfångst. Årets ”BobBeamon-rekord” måste då vara årets deltagarantal. Inte mindre än 201 anmälda
team på tävlingsarenan Fryken och över 600 åskådare deltog i festen nere vid Äng i
september. Att vädergudarna därtill, än en gång, stod tävlingen vid gör det inte
sämre.
Nere vid Ängs klubblokal befinner sig i skrivandets stund ett stort glatt gäng
ungdomar och tillverkar fiskeprylar. Klubbens ungdomsverksamhet har återigen
dragit igång. Passa på att delta! Varje måndag klockan 18.00 i klubbstugan slipas
och sandpappras det. ”Juniorkvällarna” fortgår hela våren. Välkomna!

Tävlingsdatum för år 2003
Pimpelserien KM-vinter
Serien består av 3 deltävlingar, varav de 3 bästa resultaten räknas.
Samling vid järnvägsstationen kl. 08.00 samtliga tävlingar.
•
•
•

Tävling 1:
Tävling 2:
Tävling 3

1/2 – 03
22/2 – 03
8/3 - 03

Meteserien KM-sommar
Serien består av 5 deltävlingar, varav de 3 bästa resultaten räknas.
Startavgift: Senior 40 kr och junior: 20 kr.
Endast toppknutna spön är tillåtna.

•
•

•

•
•

Samling vid järnvägsstationen.
Tävling 1:
Måndag 5/5, samling
Tävling 2:
Tisdag 13/5, samling
Tävling 3:
Onsdag 21/5, samling
Tävling 4:
Onsdag 28/5, samling
Tävling 5:
Lördag 31/5, samling

kl. 17.45
kl. 17.45
kl. 17.45
kl. 17.45
kl. 09.00

Trollingserien KM-trolling
Serien består av 4 deltävlingar, varav de 3 bästa resultaten räknas.
Startavgift:
100kr / team.
Samling sker vid Ängstugan.
• Tävling 1:
Lördagen 28/6, start kl. 08.00
• Tävling 2:
Lördagen 26/7, start kl. 12.00
• Tävling 3:
Lördagen 6/9, start kl. 08.00
• Tävling 4:
Lördagen 4/10, start kl. 08.00
Datum/tider för vinter.KM, meteserien och trolling-km finns även utlagd på hemsidan (www.kilssportfiskeklubb.com)

Alla medlemmar erhåller 10% rabatt på ordinarie pris vid uppvisande av medlemskort
hos följande:
Böjda spön
Sunne
Sporting
K-stad
Karlstad Fiske och Fritid
K-stad

Nu kommer hemsidan att genomgå en del förändringar under år 2003. Bl.a finns nu en
egen medlemssektion på hemsidan endast för och anpassad för klubbens medlemmar. Här
kommer det att publiceras nyhetsbrev, tips och trix, artiklar och mycket mer. Det finns
även möjligheter till att anmäla sin e-postadress via denna medlemssektion för att

medverka och ta del av diverse icke publikt matrial. Några gånger per år kommer
samtliga erhålla e-post som kan innehålla information, utskick, nyttiga fisketips,
berättelser och annat skoj som inte publiceras på hemsidan.
För att kunna logga in, klicka på länken på startsidan eller under knappen ”klubbinfo”.
När du kommer till inloggningssidan skriver du ditt:
Användarnamn: förnamn
Lösenord: ksfkinfo
Får du problem – klicka tillbaka på webläsaren och försök igen.

Under årsmötet beslutades ett urträde ur Sportfiskeförbundet 2004. Beslutet ligger till
grund av förbundets nya organisation och medlemsvillkor. Förutsättningarna för ett
fortsatt medlemskap i förbundet är en ökad medlemsavgift för klubben på närmare
10.000 kr. Då ett medlemskap i egentlig mening inte medför några större fördelar fann
mötet att klubben tillsvidare ställer sig utan medlemskapet. Klubben kommer att vara
lyhörda för eventuella förändringar i förbundet som kan medföra att klubben åter kan bli
medlem igen.
Se paragraf 20 från årsmötet!

Revisionsberättelse för Kils Sportfiskelubb
Undertecknad som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska föreningens
räkenskaper och förvaltning år 2002, får efter fullgjort uppdrag lämna följande
revisionsberättelse.
Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltning under räkenskapsåret.
Tommy Karlsson
Greger Andersson

Regler för fisket i Skitjärn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Endast klubbmedlemmar får fiska i Skitjärn
Fiskare måste alltid ha giltigt fiskekort med sig vid fiske
En fiskare får endast använda ETT spö/pimpel åt gången
Fiske får endast ske från stillastående båt
Vid fiske i småtjärnen får endast EN fisk per dag inom fiskekortskvoten fångas
För att använda båt måste fiskaren mot deponiavgift ha löst ut en nyckel
Månadskort berättigar till fångst av 6 fiskar dock högst 3 öring/regnbåge (resten
röding)
Årskort berättigar till fångst av 30 fiskar dock högst 15 öring/regnbåge (resten röding)
Levande betesfisk får ej användas
Barn till kortinnehavare under 15 får fiska på förälders kort men då på
kortinnehavares fångstkvot (ett varsitt spö).
Det är endast tillåtet att göra upp eld i de två iordninggjorda eldstäderna.

Då fiskeklubben ej äger vårt klubbvatten utan endast arrenderar fisket i Skitjärn är det
helt nödvändigt att klubbens medlemmar uppträder oklanderligt dvs respekterar gällande
regler, är försiktig med eld, ej använder de privata vägarna och naturligtvis håller rent och
snyggt vid Skitjärn.
Skulle inte fiskare respektera detta utan överträda våra gemensamma regler kommer det
att leda till polisanmälan och uteslutning ur fiskeklubben. Då ett flertal bränder inträffat
uppe vid tjärnet är det endast tillåtet att göra upp eld i de befintliga eldstäderna,
överträdelse mot detta kommer att betraktas brott mot regler för fisket i tjärnet.
Då det varje år är någon som efter att vi tagit upp båtarna för säsongen lagt i dem igen för
att sedan lämna dem i vattnet kommer de under vintersäsongen att låsas med nya lås.
Det är upp till varje medlem att innan fiske ha tagit reda på vilka regler som gäller vi
tjärnet.
Det finns nu 5 förordnade tillsyningsmän för Skitjärn men naturligtvis är alla medlemmar
observanta om någon skulle missbruka klubbens regler.
Lycka till med ert fiske i Skitjärn.
Styrelsen Kil,s SFK

Resultaträkning

12/31/2002

Intäkter
Medlemsintäkter
Tävlingar
Inträdesintäkter
Fiskekort
Diverse
Summa intäkter

13,100.00
67,556.00
1,400.00
5,700.00
31,176.46
118,932.46

Kostnader
Medlemsavgifter
Klubblokal
Tävlingar
Förplägnad
Ungdomsverksamhet
Skitjärn
Adm kost.
Diverse

-2,600.00
-3,695.00
-34,688.00
1,161.00
-2,570.00
-14,805.00
-9,803.00
-17,229.00

Summa kostnader

-84,229.00

Finansiella intäkter
Ränta
Årets överskott

35,303.46

Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Bank
Postgiro
Summa

26,372.00
105,580.74
292.37
132,245.11

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Diff
Summa skulder

96,941.65
35,303.46
132,245.11

Årsmötesprotokoll Kils Sportfiskeklubb, måndagen den 27/1-03
§1

Herr klubbordförande Ronny Wikström hälsade alla de 32 närvarande
medlemmarna välkomna, och förklarade mötet öppnat

§2

Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet , med förbehållet
tillägg att lägga till val av styrelsesuppleant före punkt 14 samt i
punkt 17 till - fastställande av medlemsavgifter för 2004.

§3

Mötets utlysande godkändes

§4

Till ordförande för mötet valdes: Ronny Wikström

§5

Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes: Christer Jansson
och Greger Andersson

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs i grova drag av Ronny
Wikström samt att närvarande medlemmar fisk ta del av
kassarapporten 2002 från Lars Norberg.

§7

Tommy Karlsson redovisade revisionsberättelse, och föreslog i och
med denna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002

§8

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning år 2002

§9

Val av vice ordförande för åren 2003-2004: Omval på Krister Nilsson
åren 2003-2004

§10

Val av ungdomsledare för åren 2003-2004: Hans Dihlén valdes
ungdomsledare för åren 2003-2004

§11

Val av kassör för åren 2003-2004: Omval på Lars Norberg åren 20032004 valdes till ny sekreterare för åren 2002-2003

§12

Val av tjärnansvarig för åren 2003-2004: Omval på Christer Jansson åren
2003-2004

§13

Val av två revisorer för räkenskapsåret 2003: Till revisorer för år 2003 valdes
Stefan Karlsson och Greger Andersson.

§13b

Val av styrelsesuppleant för år 2003: Anders Blad valdes till
styrelsesuppleant för år 2003

§14

Val av revisorsuppleant för räkenskapsåret 2003: Till revisorsuppleant
för räkenskapsåret 2003 valdes Stefan Sandström
Val av valberedning för år 2003: Gunnar & Rickard Blomqvist
omvaldes för år 2003

§15

§16

Fastställande av arvode och traktamente för år 2003: Mötet beslutade
att statens normer för arvoden och traktamenten skall gälla för år 2003

§17

Fastställande av medlemsavgifter för 2004. Punkt 17 (fastställande av
medlemsavgifter för år 2004) bordlades till efter punkt 20 (Styrelsens
rapporter och förslag – urtåg ur Sportfiskeförbundet) då denna punkt
ansågs ha betydelse för beslutet i punkt 17.

§18

Fastställande av fiskekortsavgifter för 2004: Mötet beslutade att
fiskekortsavgifterna för Skitjärn 2004 skulle förbli oförändrade.

§19

Gäddfestivalen: Ronny Wikström höll kort en verksamhetsberättelse
om årets Gäddfestival. Mötet valde dessutom Ronny Wikström som
tävlingsledare för Gäddfestivalen år 2004.

§20

Styrelsens rapporter och förslag:
Ronny Wikström och Lars Norberg redogjorde för de nya
medlemsavgifterna för medlemskap i Sportfiskeförbundet samt dess
för- och nackdelar med ett medlemskap. Mötet beslutade, genom
rösträkning om ett urtåg ur Sportfiskeförbundet, med siffrorna -för:
29, emot: 1 och nedlagd röst: 2, att klubben utgår från förbundet.
Krister Nilsson berättade om vårens stora föreläsare, Gunnar Westrin,
som klubben anordnat som föreläsare i Kil Arena 12/2 klockan 19,00.
Ronny Wikström visade upp en klubbdress som medlemmarna ges
möjlighet att köpa för ett subventionerat pris med klubbens och
sponsorernas logo-type. Denna dress kan beställas under året via
hemsidan alternativt Ronny Wikström.
Christer Jansson redovisade verksamhetsåret för Skitjärn gällande
eldningsförbud, regnbågsutsättningarna och fiskekortsförsäljningen.

Framtida fiskevårdsprojekt: I dagsläget föreligger inga projekt men
förväntas komma igång under året. Information kommer löpande
under året på hemsidan.
§17

Fastställande av medlemsavgifter 2004: Mötet beslutade att
medlemsavgifterna för år 2004 oförändrade.

§21

Inkomna motioner: En inkommande motion om förslag till byte av
klubblogotype till Gäddfestivalens gädda. Efter överläggningar
röstades det via rösträkning med siffrorna för ett byte till 21 röster,
emot: 8 röster, samt 3 nedlagda röster, vilket medförde att klubben
byter logotype till Gäddfestivalens gädda.

§22

Övriga frågor: datum för årsmöte år 2004:
Datum för nästa årsmöte fastställdes till måndagen den 26/1 -2004 , kl.
19.00, Ängstugan.
Stefan Östlund upplyste medlemmarna om klubbens hemsida. Nytt
för i år är en specifik medlemssektion endast för medlemmar. Genom
att logga in på medlemssektionen tar man del av icke publikt matrial,
erbjudande och annan information endast för medlemmarna. Mer
information skickas i samband med utskick av medlemskorten.

§23

Ronny Wikström delade ut priser för klubbens storfisktävling 2003.

§24

Ordförande Ronny Wikström tackade för mötet och avslutade mötet
med att bjuda på en uppskattad smörgåstårta och kaffe.

På återhörande och ett gott fiskeår
med tungt böjda spön!
Ordförande
Kils Sportfiskeklubb
Ronny Wikström

