Verksamhetsberättelse för HSK 2019
Styrelsen har under 2019 bestått av:
Ordförande: Alexander Svensson
Kassör: Sture Eriksson
Sekreterare: Morgan Danielsson
Vice ordförande: Kent Borén
Vice sekreterare: Andreas Fellin
Vatten & fiskevårdsansvarig: Johan Börjesson
Suppleant: Niklas Ljungdahl
Möten: Styrelsen har haft 7 ordinarie möten. Årsmötet hölls den 27:e mars och
höstmötet den 14:e november och samlade båda ett trettiotal medlemmar per gång.
Före mötena bjöds det på mat. Årsmötet och höstmötet hölls på Restaurang Nils H.
Aktiviteter: Guidade turer till klubbens vatten ägde rum under april och maj.
Lördagen den 11:e maj hölls för femte gången Rönneåfiskets dag där tävlingens
vinnare om längsta fisk i Rönneåsystemet prisades med Lars-Olof Kristianssons
vandringspris.
Det samlades en blandning av medlemmar och markägare på Amalienlund för en
träff med information om Rönneåfiskets dag, mingel och lättare förtäring.
Det har sanerats och röjts ett flertal gånger vid Rönneå, Bäljaneå och Genevadsån
under året.
Ett större fiskvårdsprojekt har utförts vid Västra Sönnarslöv, Rönneå.
Det har utförts underhåll av stugan vid Sjökrokasjön och ett förråd har byggts på
baksidan. Utedasset har rivits.
Båten i Vasasjön blev stulen.
Vårt samarbete med klubbarna i NSA fortsatte.
Det har varit god uppslutning kring våra träffar.
Vi har haft fortsatt utbyte med Fiskeringen i Danmark.

Helsingborgs Sportfiske- & Fiskevårdsklubb
Så här säger våra stadgar idag:
§21 FISKETILLSTÅND
Seniormedlem äger rätt att under fiskeperioden ta med gäst mot anskaffande av gästkort.
Familjemedlem äger rätt att medfölja seniormedlem efter anskaffande av familjekort, som familjemedlem räknas maka/make/sambo och
hemmavarande barn under 19 år.
Regler för gäst och familjekort fastställs vid ordinarie höstmöte för nästkommande år. Styrelsen äger rätt att inbjuda icke medlem till fiske i
klubbens vatten om det på något sätt kan gagna klubben.
Föreslagna stadgeändringar:
§21 FISKETILLSTÅND
Seniormedlem äger rätt att under fiskeperioden ta med gäst mot anskaffande av gästkort.
Familjemedlem äger rätt att medfölja seniormedlem efter anskaffande av familjekort, som familjemedlem räknas maka/make/sambo/registrerad
partner och medlems barn under 19 år. Barn upp till 15 år fiskar gratis med medlem.
Pris för gäst och familjekort fastställs vid ordinarie höstmöte för nästkommande år. Styrelsen äger rätt att inbjuda icke
medlem till fiske i klubbens vatten om det på något sätt kan gagna klubben.
De markägare vi arrenderar vatten av har rätt att fiska på sin egen sträcka.

Helsingborgs Sportfiske- & Fiskevårdsklubb c/o Morgan Danielsson Pianogatan 2 ∙ 267 35 Bjuv ∙ www.hskhelsingborg.se

Helsingborgs Sportfiske- & Fiskevårdsklubb

Svar på motion från Patrik Bjurenstål, Andreas Fellin, Johan Henriksson, Joel Jönsson,
Martin Nilsson, Christofer Roth, Martin Sommar och John Sätterman rörande förslag till
ändring av rådande fiskebestämmelser för Rönneå, Genevadsån, Stensån, Rössjöholmsån
samt Bäljaneå.
En enig styrelse lämnar följande svar och föreslår att motionen avslås.
HSK var den drivande föreningen i många år att få till de gemensamma reglerna mellan
klubbarna och tycker att det är viktigt att vi fortsätter med det då vi samarbetar i många
frågor. Övriga klubbar vill fortsätta med nuvarande regler.
Styrelsen ser inte heller någon anledning till mer regler och kvotsystem då vi har starka
bestånd i våra åar som tål normal beskattning och vår klubbs uttag är låga.
Vi kommer fortlöpande utföra fler fiskevårdsprojekt, som pågått i 13 års tid och som varit
mycket lyckade, vilket ytterligare stärker bestånden.
Vidare så blir innebörden av motionen att den som behåller en fisk blir nekad fiske i den ån
när vattentemperaturen är 18 grader och uppåt.
HSK:s riktlinjer vid C/R tillåter inte återutsättning vid dessa temperaturer.
Till sist vill styrelsen också säga att vi har största förtroende för våra medlemmar att själva
bedöma sina uttag ur ett etiskt perspektiv och ta rätt beslut vid våra åar.
Väl mött
STYRELSEN
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