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STUREFISKARNA
Stationsgatan 3 A Kv
732 31 Arboga

Närvarande:
Styrelsen Joakim Glimsholt, Jan Olov Lööw, Mikael Alvarsson, Jimmy Andersson,
Torbjörn Jansson Lars-Göran Flink
Övriga medlemmar Leif Carlsson

§1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat mötets sekreterare Joakim skrev protokollet.

§2 Förslag till dagordning
Förslag till dagordning delades ut och godkändes.

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående styrelseprotokoll lästes igenom och godkändes.

§4 Skrivelse
Inga skrivelser hade inkommit.
§5 Rapporter
Julmarknad Medåker kommer att bli Söndagen den 5/12.
Joakim och Jimmy kommer att delta från klubben. Vi drar ner inköpet från 15 kg till 10
Strömming. Jocke och Jimmy ser till att listan kommer till Asplunds i god tid innan.
Arboga Å gruppen hade möte 18/10. Upprop till fler deltagare skall ske vilket sker på
hemsidan samt kontakt skall tas med kommun, Mälarenergi och Länstyrelsen.
Provtagning vid klubbens vatten kommer att ske Söndagen den 14/10 samling
klockan 10.00.

§6 Sundsjön
Jeepens ägare är identifierad. Han är ute och går med hund och även han
som sätter stenar för crossåkarnas spår vilket leder till att krossåkarna lägger
ut stenarna på vägen. Vi skall försöka få tag i vederbörande och få honom att
sluta sabotera för crossåkarna.
Förslag till inplantering av fisk för 2022 mötet beslutade att så gör vi fler
isättningar med mindre fisk per gång summa är att lika mycket fisk sätts i.
Förslag om märkta fiskar under 2022 med priser godkändes. Hur detta
praktiskt skall lösas funderas vidare på.
Arbetsdag 16/10 gott deltagande och mycket gjort. Goda korvar!
Under arbetsdagen kom fram ide om att ta ner en båt till våren för att slå vass
där bäcken rinner ut eftersom den håller på att ”korka igen”.
Mötet tycker att detta är en god ide.
Förslag på att göra en kalkning av sjön på isen uppkom under mötet. Mötet
tycker att detta är en bra ide.
§ 7 Tjurlången
Vi vet fortfarande inte koden till låset vid hundbadet.
Båtupptagning Söndag 31/10 klockan 10.00
Högt vatten i sjön.
Båtskjulet är försett med ett skärmtak ovan dörren för att det inte skall regnat
in.
Renoveringen av norsbåten är på gång och går framåt.
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§8 Arboga ån
Bron skulle öppna i början av November men man har stött på problem så det kan bli
något senare.
Mycket vatten.
Vore roligt med en kamera i fisktrappan Arboga Å gruppen tar frågan
med Kommun.

§9 Klubblokalen
Allt stöldbegärligt förutom elverket (som behövs vid båtupptagningen) är flyttat ned till
lokalen.
Den 26/11 kommer båtmete festen att hållas i lokalen.
Pubkväll 29/10.

§10 Ekonomi
Ekonomin ser god ut.

§11 Tävlingsverksamhet
Det har inte varit någon tävlingsledarträff ännu.
Information om vinterns tävlingar kommer att komma ut på hemsidan.
§12 Ungdomsverksamhet
Vilande.

§13 IT
Mankan, Micke och Jocke skall sätta sig en helg och titta över hemsidan.

§14 Studieverksamhet
För närvarande pågår studieverksamhet i form av måndagsgubbarna.
Vi har fortfarande inte fått svar gällande tillsyningledar kurs.
.

§15 Medåkers marknad
Jimmy och Jocke sköter detta ärende och ser över vad som behöver
införskaffas.
.

§16 Pubkväll
Start 18.00 pytt i panna ägg och trevligt sällskap på Fredag den 29/10.
§17 Skyltar
Vi skall se om vi kan få skyltar om allemansrätten att sätta ut runt våra vatten.
§18 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§17 Nästa möte
Nästa möte blir 29/11

§18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

……………………………
Ordförande
Joakim Glimsholt

………………………………
Mötets deltagare
Mikael Alvarsson

