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Forslag til Generalforsamling – ingen forslag fra styret.
Lederkonferanse – nevne ang. bytting av Vinterfestivalen.
Østsidecupen
Ski HK har kommet med forslag om å bytte tur med oss med å holde Østsidecupen. Det vil
si at vi har ansvaret for den i 2016.
Klubbrekorder.
Profileringstøy.
Budsjett for 2014.
Innkjøp av stang / snelle + multiline.
Jubileumsfesten.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 09.01.2014 - BATERØD
Til stede: 19 medlemmer tilstede
Dagsorden:

1.
2.
3.

Innkomne skriv
Generalforsamling / Lederkonferanse
Eventuelt

1. Innkomne skriv
Det er kun reklame som blir dumpet i postboksen til klubben. Det meste skjer på nett.
Vi stiller spørsmål om vi strengt tatt trenger denne postboksen lenger.
2. Generalforsamling / Lederkonferanse Tromsø 8-9 mars
Målet er at tre stykker fra styret drar til Tromsø denne helga, samt Bjørn Strand som er
invitert fra forbundet. Vi har ingen forslag til Generalforsamlingen.
Vi vil ta opp de forslagene som skal opp på Generalforsamlingen på neste medlemsmøte.
Mens vi er i Tromsø, kan vi ta opp østsidecupen med de andre involverte klubbene.
Vi mener at arrangerende klubb må stå for hele cupen det året de arrangerer.
Fra påmelding og listeoppdatering til premieutdeling.
3. Eventuelt
Vi har fått godkjent at våre festivaler i Norgescupen skal gå helga 30-31 august.
Vi oppfordrer alle til å skaffe noen gavepremier. Erling viste fram de nye acryl-premiene vi
skal ha på festivalene i stedet for tradisjonelle pokaler.
Erling har booket turer med Kvelding i Drøbak ut 2015. Våre egne festivaler, samt festival i
Sponvika, teller som klubbtur.
Profiltøy: Jakke, genser og t-skjorte ligger framme på medlemsmøtet. Prøv og bestill.
Jubileumsfest lørdag 22. februar kl. 18.30 til 01.00
Sarpsborg Havfiskeklubb er 40 år i år. Info om festen ble sendt rundt på møtet. Festen er på
Odd Fellow. Oppfordrer alle som kan til å melde seg på.
Påmeldingsfrist er 13. februar.

«Landskamp» i Havfiske mot Sverige
Fiske foregår i Drøbak fra 2 båter som tar 12 fiskere hver. De første 12 som melder seg på er
med, altså 12 fiskere fra hver nasjon som står annenhver gang på båtene.
Planen er at vi skal ha en premieutdeling på kaia etterpå, og kanskje gå ut å ta en matbit i
Drøbak.
Jon Baron selger fiskeutstyr rimeligere enn vanlig butikkpris.
Medlemmene ble spurt om det var interesse for at han tok seg en tur opp på et
medlemsmøte. Vi kommer tilbake til dette.
Vi har noen nye medlemmer som er med å fisker i Drøbak. Vi bruker derfor litt av
februarmøtet til å vise og sette fram utstyr som blir mest brukt. Erling hadde med seg sin nye
stang, som han ikke klarte å vente helt februar med å vise fram. Den var fin.
Ut på tur
Jan informerte om turen til Nuvsvåg 8-12 mai. Det er 11 påmeldte.
Flybilletter er bestilt.

