
Verksamhetsberättelse ASFF 2019 
 

STYRELSE: 

Kjell Åkerman-ordförande 

Brita Joneskär-kassör 

Peter Wertman-sekreterare 

Mats Cagner-ledamot 

Erik Bjurström-ledamot 

Anders Karlsson-ledamot 

Göran Andersson-ledamot 

Göran Johansson-suppleant 

Sture Nolbeck-suppleant 

Mats Andreasson-revisor. 

Christer Palm-revisorssuppleant. 

7 protokollförda styrelsemöten har hållits. Finns att läsa på hemsidan 

ÅRETS AKTVITETER:  

1. MEDLEMSREGISTRET. Detta har under året uppdaterats. Det finns  

Ca 130 betalande medlemmar. 

2.EKONOMIREDOVISNINGEN. Brita Joneskär och Mats Andreasson 

har lagt ned mycket arbete på att uppdatera bokföringen.  

3.Jörgen Anderssons MINNESFOND. Den har avvecklats i samförstånd 

med Ulrika Åhlvik-Andersson. Beslut om detta togs på förra årsmötet. 

Pengarna finns nu avsatta på ett särskild konto hos ASFF. Pengarna 

kan användas till ungdomsverksamhet i första hand. 

 



4. STUGAN.  Uthuset med förråd har renoverats med nya vindskivor. 

Det har målats om. Det är nu i bra skick.  Inne i uthuset har det röjts 

upp. 

5.UTHYRNING av Fiskestugan. Bokning göres via stugfogdarna Sture 

Nolbeck och Göran Johansson. 

500 kronor för medlem. 1000 kronor för icke medlem och företag 

Föreningar betalar 500 kronor. 

Stugan hyrdes bla ut till Svensk Film för inspelning av Lasse-Maja, 

som ju utspelar sig i Alingsås och Gräfsnäs. 

6.JUNIORBÅTEN: Båten har knappt använts alls under året. Någon 

juniorbåtsansvarig finns ej längre.  Båten kan framföras med elmotor 

alt bensinmotor-4 takt. 

7.GERDSKENBÅTEN. Den förvaras numera på land vid fiskestugan. 

Den användes ej alls under 2019.  

8.BRYGGORNA: 

Varje år görs en genomgång och uppfräschning av bryggorna. Den 

stora flytbryggan hänger fortfarande ihop, varje år gås den igenom, 

men åldern börja dock alltmer ge sig tillkänna.  

9.”Revers för Bryggdeposition.” Det beslutades på årsmötet 2019 att 

modellen avskaffas. Det finns fortfarande några 

bryggplatsinnehavare, som ej fått ut sina 1000 kronor. Summan kan 

också efterskänkas. Kontakta Mats Andreasson. 

10.ONSDAGSGRUPPEN 

Vi är ett tiotal personer, som träffas varje onsdag kl 9-12.Vi är alla 

”veteraner” som alla älskar ”FESKESTUGAN”. Det är vi som sköter om 

att stugan, bryggorna och området vårdas. Vi tycker också om att 

umgås, dricka kaffe med dopp, elda i braskaminen och” tjöta”. Flera 

av onsdagsgruppens medlemmar sitter också i styrelsen.  Under 2019 



lämnade Pelle Persson vår gemenskap.  Under många år var han 

starkt engagerad i upptagning och sjösättning av bryggan. 

 

11.UNGDOMSVERKSAMHET. Inget kvällsfiske anordnades  i 

”Köllerna”. Däremot gjordes ett försök med bryggmete på Simmenäs 

för ungdomar. Endast ett fåtal deltog. 

I samband med Alingsås 400 års jubileum deltog ASFF i 

Nolhagaparken. Fisketävling både på land och i Köllerna ordnades för 

ungdomar i det fina vädret. 5 ungdomar värvades till ASFF. Dessa har 

vi fortfarande ej tagit hand om. 

ASFF ansökte och erhöll 3000 kronor från Sportfiskarna för denna 

ungdomsaktivitet. 

I samband med jubileet inköptes T-SHIRTS med vår logga. Dessa finns 

att köpa på fiskestugan för 100 kronor. Ungdom 50 kronor. Kontakta 

Peter Wertman 

 

 12.TÄVLINGAR.  

Marino Sanvincenti: se bifogad rapport. 

Krister Ekman: se se bifogad rapport.  

Abborrkampen 7/9: Arrangerades av Jakt o Fiske och ASFF . Det blev 

stor succé med ca 25 deltagande båtar. 

KM i Trollingfiske 15/9: Ruskväder gjorde att tävlingen inställdes. 

13.FISKETILLSYN: 

Bevakningsansvarig: Kjell Åkerman. 

Allt för få bevakningsturer har gjorts pga brist på bevakningsmän och 

sjukdom. 



Under hösten 2019 genomfördes en utbildning genom Länsstyrelsens 

försorg: Inför 2020 finns 15 behöriga bevakningsmän. Man planerar 

för ca 50 bevakningsturer. 

På senhösten hade ASFF en träff med  Mjörns fiskevårdsområde 

(MFVO). Arbete pågår fortfarande med att avsluta gamla avtal. 

Avtalen kommer i fortsättningen att vara ettåriga.   

14 FISKEVÅRD. Ingen fiskevård har bedrivits i föreningens regi. All 

fiskevård kommer framledes att bekostas och ledas av MFVO. 

 

 

 

EKONOMI: 

Se särskilt protokoll och Balansräkning 

 

Alingsås 20200421 

 

 

 

Kjell Åkerman                Peter Wertman          Brita Joneskär 

ordförande                    sekreterare                  Kassör   


