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Styrelsens verksamhetsberättelse 2007 
 
Ordförande Ulf Ljusteräng  Ledamot 1 Åke Berg 
Sekreterare Ulla Karlmats  Ledamot 2 Tore Fahlholm 
Kassör Johan Wikström  Ledamot 3 Patrik Andersson 
   Ledamot 4 Torsten Jusslin 
 
Suppleant 1 Mikael Andersson  Suppleant 3 Yngve Holmstedt 
Suppleant 2 Christer Mårs    
 
Revisor (sammank.) Torsten Stenqvist  Revisorsuppleant Sven Andersson 
Revisor Bo Stenqvist    
 
Valberedning (sammank.) Åke Nylund   Valberedning Vakant 
 
Utöver Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2007 har styrelsen medverkat i följande aktiviteter: 

1. Genomfört fyra protokollförda styrelsemöten. Styrelsearbetet har fungerat bra trots en ord-
förande i förskingring (Kalmar). Torsten Jusslin flyttade från Säter under året vilket i prakti-
ken har decimerat styrelsen med en person. 

2. Ordförande har skrivit texter och framfört idéer till den ”nya” hemsidan, kontaktat nya kon-
struktörer och ordnat sponsorer till hemsidan. 

3. Sålt särskilda fiskekort (Enhetskort) till avdelningar på Sävik AB och Regionenheten. Syftet 
har varit att underlätta för institutioner att spontant åka ut och fiska – oavsett vilken patient 
eller personal som för tillfället vill fiska. 

4. Upplåtit arrende (del av Ljusterån) till Lars Johannesson, arrendator av Fäboden i Säterdalen, 
som utplanterade 100 kilo regnbåge. Lars arrenderade ån även ifjol, arrendet är 500: -/år. 

5. Åke och Gunnel B. arrangerade föreningens traditionella vårangeltävling (29 mars) på ädel-
fiskesjöar i Nisshyttan. Tyvärr annonserades inte tävlingen som brukligt i Säterbladet då 
framförhållandet ansågs alltför osäker med tanke på isens kondition. Trots utebliven annon-
sering mobiliserades ett stort startfält. 

6. Årets verksamhet har handlat om att strukturera föreningens löpande verksamhet, författat 
material till den ”nya” hemsidan och slutfört arbetet med att byta ut befintliga respektive 
komplettera med nya fiske-/informationstavlor och förbudsskyltar. De nya fisketavlorna är i 
viktiga då de ökar kunskapen om våra vatten och att allt fiske kräver fiskekort. Arbete för att 
förbättra tillgänglighet och öka utkomster från fisket kommer att fortsätta. Den ”nya” hem-
sidan kommer förhoppningsvis också att öka intresse – och intäkter – till föreningen. 
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Resultat Fiske- och verksamhetsplan 2007 
Planen är inte en årlig skall-göra-lista utan ska ses som en strategisk viljeyttring 
över tid med syfte att verka för ett systematiskt vatten- och fiskevårdsarbete. 
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1. 5 Introducera en ”fiska-i-Säter-dag” med olika aktiviteter, ett samarrangemang 
med Gustafs, St Skedvi och Silvbergs FVOF: ar. 

2006    x 

Detta uppdrag har ännu inte realiserats. Ordförande har pga arbete på annan ort (Kalmar) inte priori-
terat frågan. Ett möte planeras för innevarande år. 
 

2. 5 Undersöka förutsättningar för ett gemensamt kommunfiskekort, ett samar-
rangemang med de fyra största FVOF: arna. 

2006   x  

Detta förslag har ännu inte realiserats. Ordförande, som initierat och tidigare samtalat med berörda 
FVOF: ar, har inte gått vidare med frågan pga skäl som anges ovan. Innevarande år kommer dock 
förnyade kontakterna att inledas. 
 

3. 5 Inventera och dokumentera vandringshinder inom FVO med syfte att långsik-
tigt eliminera desamma. 

2006   x  

Sonderingar har gjorts kring vandringshindret intill Kônsten. Det som framkommit hittills är att pro-
cessen för att avgöra ett vattenärende är lång, byråkratisk och ofta oviss. Det faktum att området 
ligger inom ett naturreservat och är granne med Kônsten med Riksantikvarieämbetet som intressent 
gör inte saken lättare. Men än har vi inte nått vägs ände … 
 

4. 5 Marknadsföra föreningens vatten till företag, organisationer och andra intres-
senter. Ett arbete som bör ske i samarbete med entreprenörer som tar ansvar 
för faciliteter av t ex transporter, mat, servering, städning etc. 

2007   x  

Styrelsen har utformat och marknadsfört ett ”Enhetskort” som riktas till vårdinrättningar. Däremot 
har inte några företagskontakter initierats under året. 
 

5. 5 Utplantera 800 kilo öring i ädelfiskesjöarna (Nisshyttan) och 300 kilo i Ljustern 
samt ca 5 000 ålyngel i Ljustern. Jämfört med 2006 ökar utplanteringen av 
öring i ädelfiskesjöarna med 100 kilo medan utsättningen av öring och ål i 
Ljustern förblir detsamma. 

2007  x   

Utsättningarna har fullföljts enligt planen. Punkten utgår 2008. 
 
Ulf Ljusteräng  

Styrelsen gm. ordförande  
 


