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STUREFISKARNA
Stationsgatan 3 A Kv
732 31 Arboga

Närvarande:
Styrelsen Joakim Glimsholt, Jan Olov Lööw, Mikael Alvarsson, Jimmy Andersson,
Göran Glimsholt, Torbjörn Jansson
Övriga medlemmar Flink, Näslund, Bo Dalström

§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
Svenska Castingförbundet bjuder in till information om deras verksamhet via
länk. Vi informerar om detta på vårat hötutskick och ser vilket intresse som
finns.
§5 Rapporter
Tillsyningsmöte har hållits och de ny tilltänkta tillsyningsmännen var kallade och dök
upp. Man skall nu gå en kurs för att vara kursledare vilket Hermasson tänker hålla i
slutet av Oktober. Vi har även kontaktat studieförbundet om material vilket kollas upp
av Theres Jäderlund. Vidare kunde tillsyningsmötet konstatera att det varit lugnt vid
vattnen.
Julmarknaden i Medåker kommer förmodligen att bli av Anna Lena Noord
återkommer när de vet mer.

§6 Sundsjön
Tävlingen gick bra och var det var god uppslutning. Fisket kunde vara bättre
men 5-6 fiskar drogs upp.
Arbetsdag beslutades till 16/9 klockan 09.00.
PH Värdet skall tas i sjön (och även de andra kontrollställena), mötet frågar sig om
det är som det skall.
Samhall har haft en aktivitet vid sjön 22/8 fiskade och hade trevligt.
Is är isatt nästa ej bestämt men då blir det bara Öring.
Man har sett en Jeep som är misstänkt för tjuvfiske som man försöker kontrollera.
Man vet fortfarande inte hur husbilen kom ner till sjön.
Jocke åtar sig att kolla hur det gick med filminspelningen för 3 år sedan.
Eventuell kalkning till vintern beroende på vad PH värdet utvisar.

§ 7 Tjurlången
Måndagsgubbarna har införskaffat och fått solcellerna på plats på båtskjulet.
Vid hundbadet sitter ett kodlås som förmodligen kommun har satt dit. Göran
tar på sig att kolla upp ärendet.
Den nya bryggan är i vattnet och skall bogseras till tilltänkt plats.
Renoveringen av Norsbåten är på gång. Båten är under tak och man
införskaffar sig material som behövs för att få den i sjödugligt skick.
Medlems kort kommer att kompletteras med ett Båtplatsbevis inför nästa år.
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Det har varit så att kassören har fått göra om medlemmars kort för att de i ett
senare läge även skall ha båtplats. På dessa kort kommer koden till
båtskjulet att skrivas upp.
Detta nya förehavande betyder även att raden med ”båtplats” har tagits bort.
Båtkärran som används vid upptagning och isättning är renoverad.
Många fiskekort säljs i sjön vilket givetvis är trevligt.
En stor gädda ca 10 Kg har blivit fångad i sjön. Det sattes tillbaka.
Båtupptagning Söndag 31/10 klockan 10.00
Högt vatten i sjön.
§8 Arboga ån
Västmanlands TV har uppmärksammat restaurering av vatten runt om i våran närhet.
Vore roligt om vi kunde få vara med på ett hörn.

Arboga å gruppen måste sätta fart möte bestämt till den 18/10 klockan 18.00
§9 Klubblokalen
Telefonsvararen är uppsagd.
Frågan är hur många det blir på båtmete festen om lokalen går att använda då blir det
ca 20 så går det.

§10 Ekonomi
Ekonomin ser god ut.
Nordea kontot är nollat och förhoppningsvis kommer Nordea avsluta detta som vi
önskar och påtalat till dom.
I samband med överföringen till Sparbanken så fick vi information om att samarbetet
som Sparbanken och Lomis tidigare har haft kommer att avslutas vilket för oss
innebär att detta kommer att bli dyrare. Vi har därför skaffat oss ett föreningskonto
med ett bankkort vilket vi kan använd till insättningsautomater. Med i detta paket är
även möjlighet till swish.

§11 Tävlingsverksamhet
Tävlingsledarträff inför vintern är på gång.
Spinnfiske KM 2 Söndagen den 3/10 på Tjurlången.
Båtmetet är avslutat för säsongen.
§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.
Som tidigare skrivits så kommer en tillsyningskurs att komma igång.
Theres Jäderlund skall komma med ett förslag på datum då hon skall komma med
information om hur det ser ut med deras verksamhet.
Förslag på flugbindarkvällar finns Micke och Jimmy återkommer när det skall bli.
.

§15 Swish
Vi har nu tillgång till Swish mötet diskuterade hur fiskekort skall kunna lösas
med detta. Marginal i tid diskuterades bland annat. Ordförande och kassör
presenterade ärendet och bad mötesmedlemmarna att ta frågan med sig hem
och fundera till nästa möte.
.
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§16 Egnahemsägar föreningen
De vill göra en gemensam aktivitet med oss vid Tjurlången och har kommit
med förslag på den 5 eller 6/10. Mötet anser att detta blir för sent på året med
den typen aktivitet. Göran tar kontakt med deras ordförande Rolf Olsson.
§17 Pubkväll
Mötet bestämde den 22/10 efter 18.00.
§18 Övriga frågor
Göran kommer att binda ett norsnät och börja med det i lokalen.
Det kommer ges tillfälle att komma ner och se hur detta hantverk utförs.
En fråga har inkommit om fortsatt inplantering av gös i Tjurlången.
Mötet beslutade att Göran tar kontakt med Hermasson om att få en
provfiskning i sjön.
§17 Nästa möte
Nästa möte blir 25/10

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

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

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

