Verksamhetsberättelse Glans fiskevårdsområdesförening för verksamhetsåret 2018.
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Möten och insatser under året
Verksamhetsårets fiskestämma hölls den 21 mars på Strömportens restaurang vid Skärblacka Bruk.
Styrelsen har under året haft fem stycken styrelsemöten.
Under året har den nya dataskyddsförordningen börjat gälla och föreningen har på hemsidan
informerat om hur vi hanterar de här frågorna.
Viktor Månsson, Norrköpings kommun, har adjungerats till styrelsen.
Styrelsen har börjat titta på vad som krävs för att ta fram ett uppdaterat delägarregister.
En annons var införd i NT:s bilaga ”Fiskelycka” för att sprida information om föreningen och vilka
regler som gäller i Glan.
En ny hemsida har tagits fram under året och adressen är densamma som tidigare,
http://www.glansfvo.se/.
Något extra provfiske kunde tyvärr inte genomföras under 2018 på grund av tidsbrist. Nästa stora
provfiske är 2020 och under 2019 kommer en del av styrelsens arbete vara att planera detta
provfiske.
Vi har inte fått någon leverans av sättål från Danmark för utsättning. Vi arbetar för att gå över till
glasål istället.
Representanter från styrelsen har även deltagit i arbetet i Nedre Motala Ströms och Bråvikens
vattenråd. Diskussioner förs om att anlägga våtmark (-er) för att minska närsaltstillförseln via
Hagnerydsbäcken.

Fiskekortsförsäljning
Försäljningen av fiskekort fortsätter att ligga på en hög nivå och årets resultat ligger i nivå med
närmast föregående år. En allt större andel säljs via iFiske.

Ekonomi
Föreningens räkenskaper framgår av särskild redovisning.

Slutord
Föreningen arbetar aktivt med insatser enligt åtgärdsförlag i fiskevårdsplanen för att långsiktigt
bevara Glans fiskbestånd och på så sätt bidra till att vi fortsatt får ha en rik fiskfauna i Glan. Styrelsen
arbetar också för att underlätta fisket genom att sjökort har tagits fram och nu även finns i digital
version. Projektet med att flytta lekmogen ål förbi kraftverken fortsatte även under 2018.

Med dessa ord lämnar vi över till fiskestämman att besluta om bland annat val av styrelse för
kommande verksamhetsår.

Hugo Andersson

Jenny Björn

Lars Johansson

Johan Axelsson

Roger Sjöholm

Stefan Åman

Tomas Elmermark

