VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed
avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2007.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Suppleanter

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

Klubbmästare

Gunnar Hellbom

Revisorer
Suppleant

Christel Hellbom och Elisabeth Gustavsson
Gösta Sjögren

Valberedning

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

Tillsynsmän
Sammankallande

Hans Eriksson, samordnare
Kjell Levin, Magnus Stoltenberg, Ulf Sundkvist, Petter
Gunnarsson, Bengt Ove Hammarberg, Jonas Andersson, Gunnar
Pettersson.

Sammanträden
Styrelsen har under året avhållit 8 protokollförda sammanträden. Vid en del av dessa möten
har även tillsyningsmän varit inbjudna. 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 80 st).
Efter kräftfiskedragning serverades nygrillat med tillbehör i toner av dragspelsmusik.
Medlemmar
Medlemsantalet uppgick år 2007 till
2006
2005
2004
2003
2002
2001

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

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2007 har varit 150 kr. Fr om 2004 kan medlem 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.
Föreningens ekonomi
Angående föreningens utgifter och inkomster får styrelsen hänvisa till kassörens redogörelse
och revisionsberättelsen och den bifogande balansrapporten. Se sidan 7 och 8 .
Kräftfisket
Fisket 2007 har varit mycket tillfredställande. Det var 78 fiskande som tillsammans fångade
10 732 st kräftor. 7056 var 10 cm och över, 3676 var under 10 cm. De nya burarna som
inköptes till fisket var mycket uppskattade av de fiskande..
Se vidare statistik på sid 12.
Håvfisket
Håvkräftfisket vid Skrubba har utgått pga otillgänglig terräng. Fisket vid Gudöå och Långsjön
kvarstår.
Det var färre fiskande och det kan bero på att föreningen bytt försäljningsställe för kortet
vilket inte tydligt har informerats om. Bättre information skall delges var man kan köpa
håvfiskekort under nästa år.
Aktiviteter
Följande aktiviteter förutom kräftfisket har genomförts.
Pimpeltävling
Pimpeltävlingen genomfördes den 18/2 och det var 10 tävlande..
Angeltävlingen
Angeltävlingen, genomfördes den 11/3 ca 10 tävlande deltog.
Gösracet
Gösracets deltagare kämpade i härd blåst men tyvärr fångades ingen gös.
Vattenprojektet, fisk- och vattenkvalitet i Drevviken och Långsjön
Resultatet av den provtagning som skedde i nov 2006 har styrelsen ännu inte delgivits.
Undersökning pågår hur föreningen kan genomföra provtagning på fisk.
Klubbstugan
Den första tisdagen i månaden har det varit öppet hus i klubbstugan.
Styrelsen vill framföra sitt tack till klubbmästaren Gunnar Hellbom som alltid ser till att det är
förberett till möten samt ordnar att det är trivsamt, rent och snyggt i stugan.

Arvoden och ersättning
2007 års arvoden har fördelats utifrån den ram på 18 000 kr som årsmötet beslutade.
Tävlingsregler
Tävlingsreglerna är uppdaterade och återfinns nu på hemsidan.
Nytt avtal med Stockholms idrottsförvaltning
Det nya avtalet som är oförändrat löper 3 år dvs dec 2010.
Dock ämnar förvaltningen till nästa avtalsperiod 2011-2013 skriva upp avgiften motsvarande
förändringen i konsumentprisindex från förra regleringen.
Största fisken
Styrelsen kan glädjande konstatera att vi har vinnare i gädda, abborre dock har ingen gös
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.
Tillsyningsrapport
Tillsynsmöte med Sportfiskarena och Länna gård ägde rum 2 juni. Syftet med mötet var att
föreningarna skulle få en samsyn på tillsynsarbetet.
Tre medlemmar anmälde sitt intresse för att bli tillsyningsmän. Utbildningen skedde i
november, samtliga blev godkända. Styrelsen hälsar de tre nya tillsyningsmännen välkomna.
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.
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 9.

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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