VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed avge
följande redogörelse för verksamhetsåret 2017.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisorer
Revisorsuppleant

Måns Bergmark
Robert Olsson (Medlemsansvarig)
Kiew Löfblom
Hans Ledstedt
Jim Backne
Göran Österlund (Kräftfogde)
Johnny Bergström
Johan Fremdling (Husfogde)
Lars Jansson
Kenneth Thor
Stellan Björk, Christer Petersson
Mattias Larsson

Valberedning

Åke Trygg, Lennart Lilja, Erik Nilsson

Tillsynsmän
Samordnande

Anders Löfblom
Bengt Ove Hammarberg, Jonas Andersson
Kenn Forsberg

Web-ansvarig

Mikael Thörnroos

Fiskevårdsgrupp

Magnus Hildén, Erik Nilsson, Kenneth Thor, Måns Bergmark

Sammanträden
Styrelsen har under året avhållit 10 styrelsemöten. Ledamöterna har dessutom ofta träffats eller varit i
kontakt via e-mail/telefon med varandra.
Årsmötet skedde i Kumla Skola den 25:e mars, 42 medelemmar deltog i mötet

Medlemsmöte skedde i klubbstugan den 20 maj i samband med dragningen av årets kräftfiske. Som
vanligt var det glädjande att så många medlemmar deltog. Efter kräftfiskes-dragningen serverades grillat
kött/korv med tillbehör i toner till dragspelsmusik.
Styrelsen framför sitt tack till alla som hjälpte till med förberedelser och återställande efter avslutat
möte.
Medlemmar
Medlemsantalet uppgick år :
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

760 st
715 st
672 st
691 st
724 st
791 st
812 st
759 st

Medlemsavgift
Medlemsavgifter för 2017 har varit 200 kr och då får man ta med sig två gäster på kortet. Det är mycket
uppskattat av medlemmarna att få kunna ta med sig gäster
Föreningens ekonomi
Angående föreningens utgifter och inkomster får styrelsen hänvisa till kassörens redogörelse och
revisionsberättelsen och bifogad resultat och balansrapport.
Vattenarrende Stockholm Stad
Föreningens vattenarrende har förlängts och gäller tillsvidare. Nytt avtal skrivs först när momsfrågan har
fatställts.
Kräftfisket
Fisket 2017 visade något sämre resultat än föregående år. Mycket tyder på att den kalla sommaren
negativt påverkat/försenat skalömsning vilket gör att kräftorna inte är så aktiva. Styrelsen fortsätter att
följa upp resultaten.

Håvfisket
Håvkräftfisket genomfördes i Gudöå och Långsjön under två på varandra följande helger, (25 Augusti
och 1 september) även där med fina resultat
Aktiviteter
Följande aktiviteter förutom kräftfisket har varit inplanerade för året:
 Pimpeltävling (5:e februari)
Resultat från pimpeltävlingen, (största abborren):
1:a pris, Magnus Hilden, 31 cm
2:a pris, Göran Österlund, 25,2 cm
3:e pris, Per Karlsson, 23 cm
 Angeltävling (5:e mars)
Angeltävlingen fick en vinnare.
1:a pris Jan Augustson fick en gädda på 59 cm.
I övrigt inga fångster.



Gösrace (10 juni)
1:a pris, Johan Fremdling, 44 cm
2:a pris, Jonas Andersson, 38 cm

Vattenprojektet, fisk- och vattenkvalitet i Drevviken och Långsjön
Vattenvårdsgruppen har lagt ner mycket arbete i denna fråga då gruppen kontaktat Drevvikens 4
kommuner och politiska partier för att undersöka möjligheten till att starta ett vitfiskes-reduceringsprogram. Ett antal möten har genomförts och i dagsläget avvaktas politiska beslut.
Klubblokalen
Den första tisdagen i månaden kl 19-20 har det under året varit öppet hus i klubblokalen.
Efter att ytterligare rutor har krossats togs beslut att sätta upp galler på samtliga stora fönster. Efter
denna åtgärd har vi fått ha fönstren i fred. Nya bänkar har monterats . Detta för att vi får bättre ordning
inne i stugan.
Lånebåtar
Då föreningen disponerar en egen liten brygga vid klubbstugan och då många medlemmar efterfrågat
lånebåtar undersöks denna möjlighet.
Ungdomsaktiviteter
Styrelsen är i färd med att undersöka i fall föreningen kan få i gång ett aktivt ungdomsprogram. Kontakt
har tagits med Kumla skola
Arvoden och ersättning
2017 års arvoden har fördelats utifrån ram på 18 000 kr som årsmötet beslutade
Hemsidan/IT/Facebook
Under året har föreningens medlemsregister förts över till Föreningshuset.
Med denna lösning fås följande verktyg:
 Medlem kan själv kontrollera och uppdatera sina kontaktuppgifter
 Medlem kan enkelt anmäla sig till kräftlotteri, årsmötesmiddag
 Styrelsen kan snabbt få ut information till alla medlemmar via e-mail
 Stora utskick (till alla medlemmar) kostar inte skjortan
 Styrelsens administration förenklas
 Systemet möjliggör enkäter/direktdemokrati när viktiga frågor skall avgöras
Tillsyn och rapport
Glädjande är att många kan visa upp sitt fiskekort. Det är sällan våra tillsynsmän får avisa någon som
varit utan fiskekort.

Flera rapporter om tjuvfiske har inkommit. Under hösten beslagtogs ett större antal nät (typ lax-nät).
Detta har lett till att dialog om samarbete med omgivande fiskevårdsområden har påbörjats. Styrelsen
undersöker i fall Sportfiskarna kan bidra.

Styrelsen DLF

………………………………………………………….
Ordf. Måns Bergmark

Dagordning för årsmöte 2018
Enligt Stadgarna

§1

Mötets öppnande

§2

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§3

Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

§4

Val av sekreterare för årsmötet

§5

Val av justeringsmän tillika rösträknare

§6

Styrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse

§7

Revisorernas berättelse

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9

Beslut om ram för arvoden, (tidigare ram har varit 18.000 kr) Inga yrkanden föreligger

§ 10 Valberedningens förslag
§ 10a Val av ordförande
§ 10b Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år
§ 11 Val av 3 suppleanter till styrelsen på 1 år
§ 12 Val av 2 revisorer och 1 suppleant på 1 år
§ 13 Val av valberedning, 3 stycken, för nästa års val, årsmötet beslutar
§14

Beslut om antal tillsynsmän
Om behov uppstår, önskar styrelsen utse antal tillsynsmän i den mån som erfordras

§15

Kräftfisket/Kräftlotteriet 2018
Statistikinformation från fisket 2017 skall följas upp. Hur årets kräftfiske skall bedrivas bör
påverkas utifrån den information och råd styrelsen får.
Styrelsen önskar få mandat att utföra medlemsmöte och kräftlotteri efter råd och
omständigheter.
Fråga till årsmötet om godkännande.

§16

Årsavgiften 2018, styrelsen föreslår att årsavgiften förblir 250 kr och då ingår som tidigare 2
gäster på kortet.
Fråga till årsmötet om godkännande.

§17

Inga inkomna motioner

§18

Övriga frågor

§18a Styrelsens begäran om bemyndigande att anskaffa 2 st roddbåtar för uthyrning till medlemmar,
under förutsättning att frågan om båtfogdar löses.
Fråga till årsmötet om godkännande.
§19

Vinnare i KM, angel 2018

§20

Vinnare i KM pimpel 2018

§21

Avslutning

