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Drevviken Långsjöns fiskevårdsförening
Årsmöte 25 mars 2017
Deltagarantal: 42 st

§1

Föreningens vice ordförande Måns Bergmark förklarade mötet öppnat.

§2

Mötet ansåg att kallelse har skett i behörig ordning.

§3

Måns Bergmark valdes till ordförande att leda årsmötets förhandlingar.

§4

Föreningens sekreterare Hans Ledstedt valdes till sekreterare för årsmötet.

§5

Yvonne Pettersson Willix och Elisabeth Gustavsson valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.

§6

Måns Bergmark läste upp styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för
2016. Mötet hade inga frågor.

§7

Föreningens revisor Stellan Björk läste upp revisionsberättelsen.

§8

Mötet beviljade föreningens styrelse ansvarsfrihet.

§9

Beslut togs om att ramen för arvoden kvarstår på 18 000 kr.

§ 10

Valberedningens förslag lästes upp av Åke Trygg.

§ 10 a Till kassör för en tid av två år valdes Kiew Löfblom.
§ 10 b Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Robert Olsson och Johnny
Bergström. Till ordinarie ledamot för en tid av ett år valdes Jim Backne (fyllnadsval).
§ 10 c Till ordförande för en tid av ett år valdes Måns Bergmark (fyllnadsval).
§ 10 d Till föreningens husfogde för en tid av ett år valdes Johan Fremdling.
§ 11

Till suppleanter för en tid av ett år valdes Johan Fremdling, Lasse Jansson och
Kenneth Thor.

§ 12

Till revisorer för en tid av ett år valdes Stellan Björk och Christer Petersson. Till
revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Mattias Larsson.

§ 13

Till valberedning för nästa års val valdes Åke Trygg, Lennart Lilja och Erik Nilsson.

§ 14

Mötet gav styrelsen mandat att själva, utifrån behov, utse antalet tillsynsmän under
året.
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§ 15

Beslut togs om att styrelsen har mandat att till fullo utforma 2017 års kräftfiske och
kräftlotteri.

§ 16

Beslut togs om att årsavgiften för 2018 ska höjas från 200 kr till 250 kr. Två
medföljande gäster ingår i fiskerättigheten.

§ 17

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 18

Under punkten övriga frågor redogjorde Måns Bergmark för att styrelsen satt ihop en
arbetsgrupp som redan påbörjat en dialog med Drevvikens fyra kommuner
(Stockholm, Haninge, Huddinge och Tyresö) kring frågan om reducering av vitfisk i
sjön. Det innebär att man med nätfiske/trål avlägsnar en stor del av beståndet av bl a
mört och braxen. På detta sätt avlägsnas näringsämnen som finns bunden i vitfisken.
Samtidigt som vitfisken minskar så ökar tillgången av djurplankton (som annars äts av
vitfisken) vilket gör att mängden växtplankton därigenom minskas. Detta ger i sin tur
en minskning av både växter samt algblomningar. Det har visat sig att med denna
metod, har sjöar med Drevvikens problembild, på ganska kort tid fått mindre
förekomst av näringsämnen, klarare vatten, minskad algblomning och därmed även ett
bättre badvatten. Ett exempel på detta är Vallentunasjön i Vallentuna kommun.

§ 19

Vinnare av KM i angel 2017 blev Jan Augustson, som fick en gädda på 59 cm.

§ 20

Vinnare av KM i pimpel 2017 blev Magnus Hildén, som fick en abborre på 31 cm.

§ 21

Måns Bergmark avslutade mötet. De avgående styrelsemedlemmarna Lennart Lilja,
Mikael Thörnroos och Magnus Hildén avtackades.
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