VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed
avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2008.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter

Yvonne Pettersson Willix
Kjell Levin
Leif Wågensand
Hans Ledstedt
Hans Eriksson
Gunnar Pettersson, Gunnar Hammarlund, Jan Augustson

Klubbmästare

Gunnar Hellbom

Revisorer
Suppleant

Christel Hellbom och Elisabeth Gustavsson
Gösta Sjögren

Valberedning

Gunnar Hellbom (sammankallande), Jonny Jansson och
Elisabeth Gustavsson
.

Tillsynsmän
Sammankallande

Hans Eriksson, samordnare
Kjell Levin, Ulf Sundkvist, Bengt Ove Hammarberg, Jonas
Andersson, Gunnar Pettersson, Pierre Berlin, Fredrik Seth, Anders
Löfblom

Sammanträden
Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Ledamöterna har dessutom
ofta träffats eller varit i telefonkontakt med varandra.
Medlemsmöte skedde i klubbstugan den 26/5 i samband med dragningen av årets kräftfiske.
Det var glädjande att så många medlemmar deltog, (ca 90 st).
Kritik framfördes till styrelsen av medlemmar för att många hade lämnat fullmakt för att få
vara med i lottdragningen. Förslaget framfördes att medlemmar måste vara fysikt närvarande
för att få vara med i lottdragningen.

Enligt årsmötet 2008 godkändes de reviderade stadgarna och att fiskereglerna togs bort
från stadgarna och bildade eget dokumet ”fiskeregler”.
Fiskereglerna godkändes på medlemsmötet och ligger nu ute på hemsidan samt att de
återfinns i samma dokument som fiskekortet.
Efter kräftfiskedragning serverades nygrillat med tillbehör i toner av dragspelsmusik.
Medlemmar
Medlemsantalet uppgick år 2008 till
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

739 st
707 st
705 st
727 st
753 st
778 st
746 st
688 st

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2008 har varit 150 kr. Medlem kan betala 200 kr och får då ta med sig
två gäster på kortet. Det har visat sig vara mycket uppskattat av medlemmarna.
Inför kommande verksamhetsår föreslås oförändrad avgift.
Reviderade stadgar
Årsmötet 2008 beslutade att de reviderade stadgarna skulle börja gälla 2009. Nya stadgar har
tryckts upp och sänts ut till medlemmar.
Avtal, arrende Stockholms kommun
Nytt avtal har tecknats med Stockholms idrottsförvaltning för perioden 2008-2010.
Arrendeavgift och villkor är oförändrade. Nästa avtalsperiod kommer konsumentprisindex att
skrivas upp vilket innbär högre arrendekostnad för föreningen.
Föreningens ekonomi
Angående föreningens utgifter och inkomster får styrelsen hänvisa till kassörens redogörelse
och revisionsberättelsen och den bifogande balansrapporten. Se sidan och .
Kräftfisket
Fisket 2008 har varit mycket tillfredställande. Nya linor köptes in, burar reparerades inför
fisket, medlemmarna uppskattar de mindre burarna som köptes in förra året.
Styrelsen känner inte någon oro över att fångsterna varierar mellan åren. Det finns olika
faktorer som kan påverka, t ex väder, vattentemperatur mm.
Resultat.
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..
Aktiviteter
Följande aktiviteter förutom kräftfisket har genomförts.
Pimpeltävling
Pimpeltävlingen ställdes in på grund av att det inte var någon is.
Angeltävlingen
Angeltävlingen ställdes in på grund av att det inte var någon is.
Gösracet
Gösracets 9 deltagare kämpade på och Jonas Andersson var vinnare med två gösar.
Vattenprojektet, fisk- och vattenkvalitet i Drevviken och Långsjön
Styrelsen har lagt ner mycket tid i detta projekt.
Arbetet för att få information och rådgivning i hur kommunerna/länsstyrelsen m fl arbetar
med igenväxta vikar mm.har gått väldigt sakta, vissa frågor har inte ens besvarats.
Resultatet av den vattenprovtagning som skedde i nov 2006 har styrelsen ännu inte delgivits.
Styrelsen har inte fått svar på hur en undersökning kan genomföras för provtagning på fisk.
Idrottsförvaltningen, Sverker Lovén önskade få hjälp med inventering av slingerväxter och
kartläggning av var dessa fanns. Styrelsen ställde upp med personer och båtar, och tyckte
detta var ett väldigt bra tillfälle både för kartläggning och för att få med kunskap om
vattenvegetationen i våra sjöar.
Tyärr fick vi inte medverka, ingen hörde av sej när inventeringen skedde.
Det har varit ett stort problem med kanadagäss som smutsat ner badstränder mm. Under
hösten har Stockholms Stad skjutit av kanadagäss i Drevviken.
Medlemmar har hört av sej angående att det uppmärktsammat iglar på fiskar. Detta är inget
nytt fenomen, det händer då fiskar står stilla nära botten och är ingen fara för fisken eller att
äta den.
Styrelsen fortsätter sitt arbete i projektet.
Klubbstugan
Den första tisdagen i månaden kl 19.00 – ca 20.00 har det varit öppet hus i klubbstugan.
Stugan har utsatts för klotter som har sanerats bort.
Styrelsen vill framföra sitt tack till klubbmästaren Gunnar Hellbom som alltid ser till att det är
förberett till möten och aktiviteter samt ordnar att det är trivsamt, rent och snyggt i stugan.
Arvoden och ersättning
2008 års arvoden har fördelats utifrån den ram på 18 000 kr som årsmötet beslutade.

Största fisken
Styrelsen kan glädjande konstatera att vi har vinnare i gösklassen dock har ingen abborre eller
gädda anmälts.
Minimivikt på fiskar som deltar är: Gädda 5 kg, Gös 3 kg, Abborre 0,6 kg.
Tävlingen ”största fisken” har deltagare som skall belönas idag.
Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt och enligt årsmötets önskemål har verksamhetsberättelsen
och dagordning för årsmötet lagts ut.

Uppdrag från årsmötet 2008
Undersöka vilka konton som ger bättre ränta:
I stället för postgiro har nu föreningen öppnat ett bankkonto i Nordea. Företagskontot är utan
avgift vid uttag och är utan bindningstid och det ger bättre ränta.
Lägga till hemsidans adress på fiskekortet
På fiskekortet för 2009 står nu hemsidans adress www.drevviken.com.
Undersöka vilka möjligheter det finns att ge ut information via e-post:
Föreningen har ca 700 medlemmar, det skulle vara mycket tungarbetat adminstrativt sköta
detta arbete, hålla reda på vilka som önskar få information via-e-post och de som vill ha det
via posten, dessutom måste viss dokumentation ändå skickas ut som t ex fiskekorten.
Styrelsen beslutade att fortsätta skicka ut information via posten.
Hur påverkar Skrubba begravningsplats miljön i sjön:
Styrelsen har inte lyckats få något svar.
Tillsyningsrapport
Tillsynen har under det gångna året varit uppdelat i zoner som föregående år.
Ett antal beslag har gjorts av kräftburar och samtliga beslag har polisnanmälts. Kräftburarna
har körts för destruktion.
I Långsjön har medlem kontaktat polisen ang. båtar som framförs för snabbt.
I Drevviken har två medlemmar anmält att de blivit bestulna på sina nät.
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.
Se Tillsynsrapport sid .

Slutord
Styrelsen har med denna redogörelse lämnat en sammanfattning av Drevviken Långsjöns
Fiskevårdsförenings verksamhet under det gångna året och vill tacka medlemmarna för
förtroendet och gott samarbete.
Med dessa ord överlämnar styrelsen årets verksamhetsberättelse till årsmötet för
godkännande.
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