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Verksamhetsberättelse
Det är nu drygt ett och ett halvt år sedan vi i nuvarande styrelse tog över efter den gamla
styrelsen en fiskeklubb, som då styrdes med järnhand och där man som medlem inte ens
fick tillgång till ekonomiberättelsen om man önskade. Det fanns ingen öppenhet vilket i
sin tur naturligtvis berodde på att man då under ett antal år sysslat med en hel del diffusa
utbetalningar bla. till sig själva i styrelsen, som man kan ifrågasätta.
Trots att vi i början blev motarbetade både av gamla styrelsen och några av medlemmarna
som också fått ta del av utbetalningarna, så har vi lyckas att skapa en fiskeklubb som blivit
mycket populär. Vi sätter idag ut mer än dubbelt så mycket fisk än vad gamla styrelsen gjorde
och slipper ständiga bråket om att fara och jobba på Arcus. Vi har också full öppenhet. Vem
som helst av medlemmarna som vill veta något om ex. ekonomi, medlemmar osv.kan höra av
sig till någon i styrelsen och få svar eftersom vi inte har några hemligheter för medlemmarna.
Vi har idag mer än fördubblat medlemsantalet och räknar med att kunna sätta ut ungefär
femhundra kilo fisk per år.
Orvo har fått grus sponsrat av BDX ,samt lastat två lass med egen traktor och fått körningen
av gruset från Nystrand upp till Flyggtjärn med lastbil sponsrat av Crister Bronsing och Ralf
Edin. Vidare har Orvo genom SCA fått ett lastbilslass björkved som Tage Åkerlund kört upp
från Tällträsk till Flyggtjärn. Veden var sponsrad av SCA och frakten av Tage Åkerlund.
Orvo och Kent har sedan varit och jobbat med spadar och skottkärra för att planera ut gruset
på vägen, vilket Sigvard och Orvo också gjort ett par gånger. Orvo,Kent Jan-Erik och Börje
har med skoter och timmerkälkar kört ner största delen av björkveden från parkeringen ned
till sjön.
När det gällt att bära ner fisken till sjön har vi haft god hjälp av några av medlemmarna som
ställt upp varje gång vi behövt hjälp. Konsum och ICA har sponsrat oss med korv som vi
grillat och ätit i samband med utsättningen av fisk.
Under hösten -08 satte vi ut 100 kg regnbåge och början av Juni -09 satte vi ut 300 kg
regnbåge, samt hösten -09 ytterligare 200 kg regnbåge.
Vi hämtade själva ett av fiskelassen som sattes ut i våras, därför att den som levererar fisken
inte kunde ensam, ta allt på en gång.
Första veckan efter utsättningen av fisk när det råder fiskeförbud, har vi haft extra bevakning
vid sjön.
Vi har också köpt in tre sågar och tre riktiga yxor och hängt in i stugan och i vindskydden,
men tyvärr har någon tydligen blivit så förtjust i yxorna att han valt att ta hem en, vilket
vi naturligtvis tycker är tråkigt.
Intresset för klubben har varit stort under gångna året vilket gjort att vi fyllt upp med nya
medlemmar till det antal som beslutas och vi har nu en kölista som vi tar in fler nya ifrån när
det blir plats ledig.
Vi har också fått upp hemsidan, vilket gör att vi kan gå ut med nyheter och information
på ett enkelt och billigt sätt till medlemmarna.
Att ha banken i Luleå fungerade dåligt, därför har vi bytt till Sparbanken i Älvsbyn.
Tråkigt att Per Sundberg som vid årsmötet -09 invaldes som kassör, aldrig hann påbörja
sitt uppdrag. utan avled strax efteråt.
Styrelsen vill här passa på att tacka alla som varit med och hjälpt till i olika sammanhang,
för utan er hjälp hade det knappast fungerat så bra som det gjort.

