VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed avge
följande redogörelse för verksamhetsåret 2015.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot/Medlemsansv.
Ledamot

Yvonne Pettersson Willix
Agne Pålsson
Kiew Löfblom
Hans Ledstedt
Lennart Lilja
Jan Augustsson

Suppleanter

Måns Bergmark, Johan Fremdling, Göran Österlund

Husfogde
Revisorer
Suppleant

Ej tillsatt
Elisabeth Gustavsson & Stellan Björk
Christer Pettersson.

Valberedning

Leila Hanni & Åke Trygg

Tillsynsmän
Sammankallande

Anders Löfblom, samordnare
Hans Eriksson Kjell Levin, Bengt Ove Hammarberg,
Gunnar Pettersson, Agne Pålsson, Björn Boman.

Sammanträden
Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Ledamöterna har dessutom
ofta träffats eller varit i telefonkontakt med varandra.
Inbjudna gäster, Björn Olivusson Haninge kommun informerade om arbetet i Drevviken.
Tyresöåns vattenvårdsförbund Irene Lundberg informerade och vilka satsningar som görs och gav
goda råd om vattenväxtligheten och inplantering av fisk.
Årsmötet skedde i Kumla skola den 21 mars, 39 medlemmar deltog i mötet.
Medlemsmöte skedde i klubbstugan den 23 maj i samband med dragningen av årets kräftfiske
Som vanligt var det glädjande att så många medlemmar deltog, (ca 90 st).
Efter kräftfiskedragning serverades nygrillat kött/korv med tillbehör i toner av

dragspelsmusik.
Styrelsen framför sitt tack till alla som hjälpte till med förberedelser och återställande efter
avslutat möte.
Medlemmar
Medlemsantalet uppgick år
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

672 st
691 st
724 st
791 st
812 st.
759 st.
765 st.
739 st.
707 st
705 st
727 st
753 st
778 st
746 st
688 st

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2015 har varit 200 kr och får då ta med sig två gäster på kortet. Det är mycket
uppskattat av medlemmarna att kunna få ta med sig gäster.
Föreningens ekonomi
Angående föreningens utgifter och inkomster får styrelsen hänvisa till kassörens redogörelse och
revisionsberättelsen och den bifogande balansrapporten. Se sidan .
Vattenarrende Stockholms Stad
Föreningens vattenarrende löpte ut 2015-12-31. Styrelsen har fått besked om att få fortsatt
arrendeavtal för 2016-17. Stockholms Stad håller på att utreda hur de ska hantera momsfrågan,
därför har inget nytt avtal undertecknats i skrivande stund.
Kräftfisket
Fisket 2015 visade lite bättre resultat än tidigare år. Styrelsen fortsätter att följa upp resultaten.
Resultat.
2015, 78 fiskande, total fångst 4 161 varav 3 579 var över 10 cm och 582 var under 10 cm.
2014, 75 fiskande, total fångst 3 607 varav 2 874 var över 10 cm och 733 var under 10 cm.
2013, 77 fiskande, total fångst 3 203 varav 2 673 var över 10 cm och 530 var under 10 cm.
2012, 77 fiskande, total fångst 2 462 varav 2 160 var över 10 cm och 302 var under 10 cm.
2011, 76 fiskande, total fångst 4 893 varav 4 235 var över 10 cm och 658 var under 10 cm.
2010, 76 fiskande, total fångst 4 237 varav 3 269 var över 10 cm och 968 var under 10 cm
2009, 76 fiskande, total fångst 8 376 varav 6 200 var över 10 cm och 2 176 var under 10 cm.
2008, 77 fiskande, total fångst 10 319 varav 7 169 var över 10 cm och 3 150 var under 10 cm.
2007, 78 fiskande, total fångst 10 732 varav 7 056 var över 10 cm och 3 676 var under 10 cm.
2006, 81 fiskande, total fångst 10 662 varav 6 179 var över 10 cm och 4 481 var under 10 cm.
2005, 76 fiskande, total fångst 5 023 varav 3 360 var över 10 cm och 1 663 var under 10 cm.
2004, 78 fiskande, total fångst 4 234 varav 3 686 var över 10 cm och 548 var under 10 cm.

Håvfisket
Håvkräftfisket genomfördes i Gudöå och Långsjön 26-27 augusti.
Aktiviteter
Följande aktiviteter förutom kräftfisket har varit inplanerade för året.
Pimpeltävling & Angeltvävling
Pimpeltävlingen ställdes in på grund av för få deltagare.
Angeltävlingen ställdes in pga dåligt isförhållande.
Gösracet
7 deltagare deltog i Gösracet
Tyvärr var det ingen som lyckades få upp någon godkänd gös denna gång.
Vattenprojektet, fisk- och vattenkvalitet i Drevviken och Långsjön
Styrelsen har lagt ner mycket tid i detta projekt.
Många möten och telefonkontakter har skett under året. Pga av det omfattande materialet har
styrelsen valt att redovisa de viktigaste delarna av det arbete som genomförts under året.
Styrelsen har följt resultatet av de mindre insatser som genomfördes för att hålla efter
vattenväxtligheten 2014. Utifrån inrådan av Haninge kommuns vattenstrateg kommer Styrelsen
inte att föreslå fler insatser för att klippa vattenväxter då resultatet visar att åtgärderna inte hade
någon större effekt. Styrelsen avvaktar Haninge och Tyresö kommuners projekt med att klippa
större områden i sjön.
Styrelsen har tillsammans med Haninge kommun och med tillstånd från Länsstyrelsen inplanterat
15 000 gösyngel under hösten. Inga fler utsättningar är planerade.
Ingen fiskinventering genomfördes pga av för dålig uppslutning.
Styrelsen ska försöka genomföra provfiske och inventering varje år. Projektets genomförande
bygger på att det finns medlemmar som vill hjälpa till.
Styrelsen fortsätter sitt arbete i projektet.
Styrelsen har i samarbete med Länsstyrelsen och Sportfiskarna försökt enas om en gemensam skylt
med information om att det är krav på fiskekort samt vilka fiskevatten som tillhör resp förening.
Efter många diskussioner har nu alla parter enats om hur skylten ska utformas, kvarstår tryck och
uppsättning.

Klubblokalen
Den första tisdagen i månaden kl 19.00 – ca 20.00 har det varit öppet hus i klubblokalen.
Tyvärr har stugan utsatts för skadegörelse flera gånger under året. Flera fönster har slagits sönder
och kostnaden för nya glas har föreningen stått för då försäkringens självrisk är hög.
Stugan har utsatts för klotter flera gånger under året. Viss sanering på dörrar och fönster har med
hjälp av Agne Pålsson tagits bort, I höstas klottrades stugans baksida ner helt och måste saneras
och målas om. Det blir en stor utgift så styrelsen har sökt bidrag hos Tyresö kommun för att
sanera och måla om. I skrivande stund har styrelsen fått besked om ansökan har accepterats.
Arbetet kommer att utföras våren 2016. Samtliga skadetillfällen är polisanmälda.
Posten som husfogde har inte varit tillsatt under året, styrelsemedlemmarna har själva skött
uppgiften.
Arvoden och ersättning
2015 års arvoden har fördelats utifrån den ram på 18 000 kr som årsmötet beslutade.
Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och verksamhetsberättelsen och dagordning för årsmötet har
lagts ut.
Under våren har en ny Facebooksida lagts upp.
Tillsyn och rapport
Glädjande är att så många kan visa upp fiskekort. Det är sällan våra tillsyningsmän får avisa någon
som varit utan fiskekort.
Problem kvarstår med busåkning, trolling och nedskräpning.
Styrelsen har fått dispens från Länsstyrelsen för kraftigare båtmotor vid tillsyn. Dispensen är
kopplad till den båt som köps in för tillsyn, Samtliga tillsynsmän som ansöker om dispens för att få
köra båten kan utnyttja båten vid tillsyn.

