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Drevviken Långsjöns fiskevårdsförening
Årsmöte 24 mars 2018
Deltagarantal: 37 st

§1

Föreningens ordförande Måns Bergmark förklarade mötet öppnat. Mötet inleddes med
en tyst minut för föreningens revisor Christer Petersson, som avlidit tidigare i år.

§2

Mötet ansåg att kallelse har skett i behörig ordning.

§3

Robert Olsson valdes till ordförande att leda årsmötets förhandlingar.

§4

Föreningens sekreterare Hans Ledstedt valdes till sekreterare för årsmötet.

§5

Erik Nilsson och Kalle Almgren valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§6

Måns Bergmark läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2017. Under punkten
om ungdomsverksamhet kom ett förslag upp att kontakta Stavsborgsskolan i Älta. Där
kan finnas intresserade ungdomar. Måns uppmanade också alla medlemmar att
inkomma med sina e-mailadresser till föreningsstyrelsen. Information kan då komma
runt snabbt och kostnadsfritt.
Föreningens kassör Kiew Löfblom läste upp styrelsens ekonomiska berättelse för
2017.
Mötet hade inga frågor på någon av berättelserna.

§7

Inga av föreningens revisorer var närvarande, så Måns Bergmark läste upp
revisionsberättelsen för 2017.

§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 ordförande för en tid av två år valdes Måns Bergmark.
§ 10 b Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Hans Ledstedt, Jim Backne och
Göran Österlund.
§ 11

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

§ 12

Till revisorer för en tid av ett år valdes Lars-Erik Löf och Kalle Almgren. Till
revisorssuppleant för en tid av ett år valdes Yvonne Pettersson-Willix.

§ 13

Till valberedning för nästa års val valdes Åke Trygg och Erik Nilsson.
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§ 14

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

§ 15

Beslut togs om att styrelsen har mandat att till fullo utforma 2018 års kräftfiske och
kräftlotteri.

§ 16

Beslut togs om att årsavgiften för 2019 ska vara oförändrad och kosta 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 vill ha
mandat av årsmötet, att se över frågan om att kunna tillhandahålla medlemmarna två
roddbåtar. Detta skulle ge samtliga medlemmar möjlighet att komma ut på sjön.
Båtarna ska kunna hyras till ett självkostnadspris. Styrelsen vill också få årsmötets
mandat att köpa in två roddbåtar om alla praktiska frågor gått att lösa. Förhoppning
om att erbjudandet om hyrbåtar kan bli verklighet redan under sommaren 2017.
Årsmötet gav styrelsen mandat till detta.
Frågan om nätfiske kom upp. Det råder generellt nätfiskeförbud på DLF:s vatten, men
det går att söka enskilt nätfisketillstånd för perioden 15 juni-31 december. Vissa
medlemmar vill ha bort nätfisket helt och andra medlemmar vill behålla möjligheten
till enskilda nätfisketillstånd. Problemet är inte de fåtal medlemmar som nätfiskar,
utan problemet är det olagliga nätfisket. Man menar att blandningen av giltiga och
ogiltiga nät gör det svårt för fisketillsynen. Frågan om nätfisket har varit uppe vid flera
årsmöten. Styrelsen uppmanar att inkomma med en motion till nästa årsmöte om man
vill ändra på nuvarande regler.
En fråga kom upp angående tjuvfiske med kräftburar. Vad gör man om man hittar en
kräftbur i sjön? Svaret är att endast tillsynsmän har rätt att beslagta fiskeutrustning, så
man ska kontakta en tillsynsman. Lämpligt är att ringa till tillsynssamordnare Anders
Löfblom.
Styrelsen har påbörjat en diskussion om samarbete med en stor fiskeredskapshandel i
Vårby. Om vi kan få till ett avtal kring rabatterade priser på redskap, så kommer detta
att redovisas på vår hemsida.

§ 19

Det blev ingen vinnare i KM i angel 2018. Ingen av de tävlande fick någon fångst. Så
Jan Augustson kvarstår som klubbmästare från sin vinst 2017.

§ 20

Vinnare av KM i pimpel 2018 blev Isto Ramö, som fick en abborre på 34,5 cm. Tvåa
blev Ulf Sundkvist med en abborre på 32,5 cm. Trea blev Hans Eriksson med en
abborre på 31 cm.
Men eftersom Isto Ramö inte är medlem, så kan han inte bli klubbmästare. Ulf
Sundkvist blir därmed klubbmästare 2018.

§ 21

Robert Olsson avslutade mötet.
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Ordförande
Robert Olsson

Sekreterare
Hans Ledstedt

Justeringsman
Erik Nilsson

Justeringsman
Kalle Almgren

