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Verksamhetsberättelse för 2020 

Styrelsen har bestått av:  
 Clas Larsson ordf., Monica Thiel, sekr., Dan Elfving, kassör, Anders Andersson, Ingemar 
Sämgård, Carl-Olof Holmström och Fredrik Hägnerud ordinarie ledamöter,  
Joachim Steivik och Hampus Jacobson suppleanter.  

Verksamhetsåret 2020 har präglats av Corona pandemin på många sätt. Alla restriktioner om 
socialt avstånd och osäkerhet om utvecklingen har medfört en avvaktande verksamhet.  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 protokollförda styrelsemöten varav ett digitalt och 
ett telefonmöte. Årsmötet flyttades och ägde rum först den 20 augusti utomhus på gamla 
scenen Ekåsen med ett begränsat antal deltagare.  Inget höstmöte och ingen medlemsaktivitet 
har ägt rum under 2020. 

Fiskekortförsäljningen har 2020 har däremot slagit rekord i hela landet och NSFVOF har sålt 
fiskekort för 261 588 SKR som gett ett resultat om 104 512 SKR. De största utgifterna har 
varit fiskevård och Kyrkanders vattenkvalitémätning, avgift till förbundet, kostnader för 
redovisning, städning på öarna, tryckning av fiskekort och tidskrift till medlemmarna.  
Utdelning av 33 757 SKR från 2019 har genomförts i december 2020.  

Fiskekontroller har under året genomförts i motsvarande omfattning som tidigare år under 
främst veckorna 26 till 38. Föreningen har i år haft 10 tillstånd för fisketillsyn varav ett antal 
måste förnyas. Under veckorna 29 - 34 var trycket hårt på sjön i form av fiske, vattenskidor, 
friluftsliv och sommargäster. På helgerna var kön lång vid båtrampen. 
Ett flertal fiskare har avvisats och uppmanats att lösa kort. Vissa problem med vattenscooter 
och nedskräpning har rapporterats. Herrljunga kommun har på NSFVOF: s begäran 
uppmärksammat förbudet mot vattenscooter. 
Föreningen har genomfört tillsyn och städning vid grillplatserna av Dan Elfving och Rolf 
Lundin.  

Kräftbeståndet och fångsterna har uppgetts vara goda i hela sjön även 2020. 

Styrelsen tackar med denna redovisning för förtroendet verksamhetsåret 2020. 
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