VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed
avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot/Medlemsansv.
Ledamot

Yvonne Pettersson Willix
Kjell Levin
Kiew Löfblom
Hans Ledstedt
Lennart Lilja
Agne Pålsson,

Suppleanter

Hans Eriksson, Gunnar Hammarlund, Jan Augustson

Klubbmästare

Kjell Levin

Revisorer
Suppleant

Elisabeth Gustavsson & Stellan Björk
Christer Pettersson.

Valberedning

Christer Pettersson, Lena Nettelstad och Leila Hanni.

Tillsynsmän
Sammankallande

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

Sammanträden
Styrelsen har under året avhållit 15 protokollförda sammanträden. Ledamöterna har dessutom
ofta träffats eller varit i telefonkontakt med varandra.
Årsmötet skedde i Scoutstugan Kumla den 23 mars, 44 medlemmar deltog i mötet, 48 till
middagen.
Medlemsmöte skedde i klubbstugan den 18 maj i samband med dragningen av årets kräftfiske
Det var glädjande att så många medlemmar deltog, (ca 100 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
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

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 2013 har varit 150 kr. Medlem kan betala 200 kr och får då ta med sig
två gäster på kortet. Det är mycket uppskattat av medlemmarna och det är många som väljer
detta alternativ.
Föreningens ekonomi
Angående föreningens utgifter och inkomster får styrelsen hänvisa till kassörens redogörelse
och revisionsberättelsen och den bifogande balansrapporten. Se sidan 9 och 10.
Försäkringar
Styrelsen har sagt upp medlemskapet hos Sportfiskarna då det visade sig att
olycksfallsförsäkringen som ingick i medlemskapet blev dyrare genom medlemskapet än att
föreningen tecknar eget avtal.
Ny olycksfallsförsäkring har tecknats hos Länsförsäkringar.
Nya fiskeregler från 1 januari 2013
De nya fiskereglerna antogs på årsmötet 24 mars 2013. Det råder generellt förbud mot
nätfiske. Separat tillstånd kan fås årsvis efter ansökan hos styrelsen, 27 personer har ansökt
och fått tillstånd till nätfiske under året.

Kräftfisket
Fisket 2013 visade dåligt resultat. men bättre än 2012. Styrelsen fortsätter att följa upp
resultaten.
Resultat.
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 30-31 augusti.
Aktiviteter
Följande aktiviteter förutom kräftfisket har genomförts.
Pimpeltävling
Pimpeltävlingen genomfördes den 9 februari där endast 4 deltagare deltog.
Vinnare blev:
1.
2.
3.

3 230 g, Hans Eriksson
1 840 g, Erik Lundh
120 g,!!! Jan Augustsson

Angeltävlingen
Angeltävlingen genomfördes 17 mars.
Vinnare blev Jan Augustsson med en gädda på 560 g
Gösracet
Vinnare blev:
1. Karl Olsson, 2740 g
2. Tobias Olofsson. 1 300g.
Styrelsen hoppas på bättre anslutning till aktiviteterna nästa år.

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 tillsammans med Länsstyrelsen beslutade att klippa vattenväxter i Kumlaviken,
Hanviksviken, Lännaviken . Men i augusti då klippningen skulle ske visade det sig att det inte
fanns några växter vid ytan i den omfattningen att det behövdes klippas. Den extrema låga
vattennivån kan ha påverkat tillväxten. Styrelsen beslutade att utföra arbetet nästa år.
Styrelsen har tillsammans med Haninge kommun med tillstånd från Länsstyrelsen inplanterat
15 000 gösyngel under sommaren. Ytterligare utsättning av gösyngel planerades under hösten
men pga brist på yngel planeras utsättningen till nästa år.
Ingen fiskinventering genomfördes pga av för dålig uppslutning.
Miljöförvaltningen har fått abborrar för analys. Detta utförs varje år.
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 framfört till Länsstyrelsen att det saknas skyltar runt sjön som upplyser om
tillåtna Hk och hastighet för båtar. Länsstyrelsen tillsammans med berörda kommuner
kommer åtgärda detta.
Styrelsen har även framfört önskemål om att få sätta upp skyltar med information om att det
är krav på fiskekort. Länsstyrelsen önskar veta hur skyltarna ska se ut och var/hur de ska
placeras, arbetet pågår.
Bottenfaunaprov har utförts av Miljöförvaltningen i Stockholms Stad. Rapporten finns att läsa
för den som är intresserad på
http://miljobarometern.stockholm.se/sub.asp?mp=VP&mo=5&dm=2
Rapporten visar inget onormalt för Drevviken. Bottenfaunan indikerar att den är näringsrik.
Djurlivet på de djupare bottnarna är mer påverkat av övergödningen än de grundare, då botten
mot slutet av somrarna blir syrefritt. Rapporten visar inga större förändringar mot tidigare
provtagningar.
Klubblokalen
Den första tisdagen i månaden kl 19.00 – ca 20.00 har det varit öppet hus i klubblokalen.
Åtgärder som utförts under året:
Ny diskmaskin har installerats.
Köksbänkarna har inoljats.
Vid årsmötet 2013 valdes Kjell Levin som ny klubbmästare. Kjell har axlat denna tunga post
på ett mycket föredömligt och ansvarsfullt sätt, vi framför idag vårt tack till Kjell.

Nytt uppdrag som medlemsansvarig
Vid årsmötet 2013 valdes Lennart Lilja som medlemsansvarig. Uppdraget har inneburit
mycket arbete för att få medlemsregister mm att fungera. Datautrustning och program har
inhandlats för att kunna underlätta hanteringen.
Styrelsen vill framföra sitt tack till Lennart som lagt ner mycket tid och arbete för att få
registret att fungera.

Arvoden och ersättning
2013 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.
Tillsyn och rapport
Det händer att våra tillsynsmän får avisa personer utan fiskekort eller att personer inte har rätt
fiskekort till det vatten de fiskar på.
Det finns vilseledande information om var i Drevviken på Stockholms vatten man får fiska
med Sportfiskarnas fiskekort vilket kan leda till att de fiskar på otillåtet vatten.
Problem kvarstår med busåkning, trolling och nedskräpning.
Två tillsynsmän har blivit bestulna på båtmotorer.
Vi hälsar Björn Boman välkommen som ny tillsynsman 2013.
Aktiva medlemmar
Styrelsen och valberedningen har haft svårt att finna kandidater till styrelseuppdrag och till
övriga uppdrag.
Det är ett roligt, lärorikt och intressant arbete att driva en ideell förening med kontakter med
så många medlemmar, kontakter med kommuner, länsstyrelsen entreprenörer m fl.
Det är bra sammanhållning och framför allt, vi har roligt tillsammans och vi tror att
föreningen gör skillnad genom att medverka och kunna påverka utvecklingen på ett positivt
sätt i och runt vårt närområde.
Vill du vara med i föreningens arbete och kunna påverka, eller hjälpa till vid aktiviteter,
tveka inte, kontakta styrelsen så berättar vi mer om vårt intressanta uppdrag.

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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