VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening får härmed
avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2005.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Suppleanter

Yvonne Pettersson Willix
Hans Eriksson
Leif Wågensand
Magnus Stoltenberg
Hans Ledstedt
Gunnar Pettersson, Gunnar Hammarlund, Kjell Levin

Klubbmästare

Gunnar Hellbom

Revisorer
Suppleant

Christel Hellbom och Elisabeth Gustavsson
Gösta Sjögren

Valberedning

Gunnar Hellbom (sammankallande), Jan Augustsson 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 11 protokollförda sammanträden. Vid en del av dessa möten
har även revisorer och valberedning varit inbjudna. Ledamöterna har dessutom ofta träffats
eller varit i telefonkontakt med varandra.
Medlemsmöte skedde i klubbstugan den 21/5 i samband med dragningen av årets kräftfiske.
Det var glädjande att så många medlemmar deltog, (ca 60 st). En kort information gavs ang.
högsta tillåtna motorstyrka 5 hk samt de ändringar i stadgarna som beslutades på årsmötet.
Efter kräftfiskedragning serverades nygrillat med tillbehör i toner av dragspelsmusik.
Medlemmar
Medlemsantalet uppgick år 2005 till
2004
2003
2002
2001

727 st
753 st
778 st
746 st
688 st

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2005 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 2005 har varit tillfredställande. Det var 76 fiskande som tillsammans tog upp 5023 st
kräftor. 3360 var 10 cm och över, 1663 var under 10 cm. Dessutom rapporterades att många
fiskande fick småkräftor som bara var ett par cm långa, som inte har räknats in i denna
statistik då de släpptes tillbaka direkt efter fångst.
Se vidare statistik på sid.10.
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.
Flygfotografier har köpts in för att de fiskande bättre skall kunna orientera sig och se ut plats
för sitt kräftfiske.
Aktiviteter
Följande aktiviteter förutom kräftfisket har genomförts.
Pimpeltävling
Pimpeltävlingen 13/2 ställdes in pga av dåligt väder.
Angeltävlingen
Angeltävlingen ägde rum 13/3 i strålande solsken. 1:a blev Jonas Andersson,
2: a Charlie Bergkvist 3:a Kent Olsson.
Gösracet
Gösracets start skedde 15 juni från klubbstugan.
Vattenprojektet, fisk- och vattenkvalitet i Drevviken och Långsjön
Se sid 11.
Klubbstugan
Den första tisdagen i månaden har det varit öppet hus i klubbstugan.
Ett nytt tält har köps in.
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
2004 års arvoden har fördelats utifrån den ram på 18 000 kr som årsmötet beslutade.
Tävlingsregler
Tävlingsreglerna är uppdaterade och återfinns nu på hemsidan.
Nya stadgar
Enligt årsmötesbelut ändrades stadgarna . Nya stadgar har tryckts upp och delgivits
medemmar för 2006.
Föreninges arkiv
Styrelsen har undersökt var föreningens arkiv kan sparas. Hembygdsföreninges arkiv är fulla
och tar inte emot nya handlingar. Styrelsen har därför beslutat att magisinera
arkivhandlingarna.
Största fisken
Styrelsen kan glädjande konstatera att vi har vinnare i gädda, abborre och gös.
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
Tillsynen har under det gångna året varit uppdelat i zoner som föregående år, med två
tillsyningsmän per tilldelad zon.
Ett antal beslag har gjorts av kräftburar och samtliga beslag har polisnamälts. Kräftburarna
har körts för destruktion.
Glädjande är att så många kan visa upp fiskekort. Våra tillsyningsmän har inte avisat någon
som varit utan fiskekort.
Problem kvarstår med busåkning, trolling och nedskräpning.
75-års jubileum
Planering och förberedelser inför föreningens 75-års jubileum har skett. Kallelse till samtliga
medlemmar har gått ut. Festen äger rum den 22 april.

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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