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Stämma och styrelse samt övriga funktionärer
Fiskestämman hölls på Länsförsäkringas lokal i Kristianstad 2020-03-02.
Organisationen har under året bestått av följande styrelse ledamöter och funktionärer.
Ordf. Åke Svensson, (ordf. väljs för ett år i taget).
Följande är valda till år 2022. Fredrik Svensson Andreas Jerzek, kommunrepresentant, Hans Åkesson,
Niklas Persson samt Lennart Olsson suppleant.
Följande har också ingått i styrelsen under 2020. Lennart Trulsson, Sven Olsson, Jörgen Persson
Sigrid Stjernswärd samt Pyret Oveson suppleant kommunrepresentant. Adjungerad Torgny
Mårtensson.
Revisorer valda på ett år, Sven-Inge Andersson och Lars Augustsson.
Revisorssuppleant vald på ett år, Lars Falk.´.
Valberedning vald på ett år, Mats-Inge Mårtensson.
Anställd fiskevårdsman tillika kassör,Hans Welin.
Arvoderad ekonomikonsult, Anders Persson.
Webmaster, Lars Augustsson.
Styrelsen har haft fem sammanträde vilka är dokumenterade i protokoll enligt nedan.
Styrelsemöte 20/1, 20/2, 2/3, 6/7 och 26/10 (telefonmöte).
Fiskestämma 2/3.
Konstituerande möte 2/3 samt efter påpekande från Länsförsäkringar, nytt konstituerande möte 6/7
(telefonmöte).

Sammanfattning
Detta var fiskevårdsområdets 26:e verksamhetsår. Ett år som präglats av pandemin som eskalerade under
hösten vilket inneburit ändrade arbets- och mötesformer, sparsamt med personliga kontakter.
Tillsynsorganisationen har fungerat i begränsad omfattning.
En positiv sida har varit att det är flera år sedan så många fiskare har besökt vårt område.

Fiskeplan
Stämman beslöt att den ändrade fiskeplanen ska gälla tills ändring sker på fiskestämma.

Samarbete/ samverkan
Föreningens samarbete med Vattenriket har och bär frukt. Kommunen har avsatt 3,1 miljoner till förbättringar
i fiskevårdsområdet bl.a. upprustning vid Kavrö bro, ny fiskebrygga, toalett mm. Föreningen bidrar med
100 tusen kronor.
Fortlöpande sker samarbete/samverkan med Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, fiskerättsägare
samt lokala och nationella aktörer.

Kansli
Föreningen har en uppdragsanställd person som ansvarar för administration, kontakter och fältverksamhet
Fvo hyr kanslilokal i Rinkaby, här har styrelsen som regel sina sammanträde.

Fisketillsyn
Fvo har fem av länsstyrelsen förordnade tillsynsmän. På grund av rådande omständigheter kan fn. inte flera
intresserade utbildas. Tillsynsmännens uppgift är att kontrollera att gällande regler efterlevs, förhindra
olovligt/olaga fiske samt som representanter för föreningen ge besökare information om bra fiskeplatser,
betesval etc.
Tillsynsmännen utför ett viktigt och av styrelsen uppskattat arbete.
Forts.
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Fiskekort
Antalet försäljningsställe är 10. försäljningen av fiskekort via Swish har ökat markant.

Information/marknadsföring
Föreningens hemsida, som besöks flitigt uppdateras av webmaster. Flera andra hemsidor med anknytning
till fiske och fiskevård, har länkar till vår sida.
Företaget Spinnsport premierar, den som fångat den största laxartade fisken under året, med ett
presentkort på tusen kronor.

Fiskevård
Vattenrikets provfiske efter Mal visar på ett etablerat bestånd. Fiskare har vi två tillfällen fångat Malar på över
30 kg.
Föreningen har fortfarande stora svårigheter att få fram Gös, av lämplig storlek, för utsättning.
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