Kronobergsdistriktet höll årsmöte i Ingelstad.
På torsdagskvällen (7/3) höll Sportfiskarna i Kronoberg Årsmöte i Ingelstad.
Du kan läsa om Distriktets verksamhet nedan i verksamhetsberättelsen.
Ekonomiskt sett så blev det ett litet plus för 2012. Se nedan i resultat- och
balansrapporterna.
Till ordförande för 2013 valdes Åke Håkansson.
Till ledamöter för 2 år valdes Roger Dahlfors, Johan Lihné och Dan Pettersson
Kvarstår i styrelsen gör: Gunnel Carlsson, Anders Karlsson och Tobias Dahlfors.
Till Styrelsesuppleanter på 1 år valdes Martin Johansson och Ingemar Svensson.
Till Revisorer valdes Jörgen Karlsson 2 år och Jan Rundqvist 1 år.
Revisorssuppleant blev Våge Vibeck.
Till Distriktstävlingsledare valdes Jörgen Karlsson.
Tävlingsledare: Pimpel: Håkan Ottosson, Internationellt Mete: Lars-Erik Magnusson
Trolling: Tobias Dahlfors, Traditionellt Mete: Claes Pedersen, Gunnel Carlsson och
Dan Pettersson.
Till Valnämnd valdes Claes Pedersen som tar hjälp av klubbarna, styrelsen och
tävlingsledarna.

Verksamhetsberättelse för 2012.
Styrelsen för Sportfiskarna i Kronoberg vill härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för 2012.
Styrelsen har bestått av: Åke Håkansson, Johan Lihné, Gunnel Carlsson, Anders Karlsson, Roger
Dahlfors, Jeanette Fick och Tobias Dahlfors, samt suppleanterna Dan Pettersson och Hans
Bengtsson.
Styrelsen har haft 4 sammanträden ute hos klubbarna i Distriktet.
Vi har 9 anslutna klubbar till Förbundet.
Årsmötet hölls i Ingelstad med Kjell Johansson som gäst. Ett 30 tal medlemmar närvarade.
Året började med att ordförande i distriktet blev kallad till förhandlingar med valberedningen för
Sportfiskarnas kongress där vi är representerade. Till kongressombud för Kronoberg utsåg styrelsen
att skicka Roger Dahlfors. Till Kongressen hade vi tillsammans med klubbarna inom Distriktet skickat
in en motion angående medlemsavgifter för Förbundsklubbar. Denna motion ska Förbundet jobba
med fram till nästa kongress. Vi erbjöd oss att hjälpa till med detta arbete.
Vi har varit inbjudna, vid ett par tillfällen, till Länsstyrelsen för att kunna lägga fram våra synpunkter vi
ett eventuellt bildande av en Nationalpark, i en del av sjön Åsnen.
Kontakter med en del av kommunerna i distriktet har genomförts ex. så har vi samarbetat med Alvesta
kommun om frågor som berört tillgängligheten till Åsnen Vid Torne, och när det gäller Växjö kommun
så har vi diskuterat olika vattenfrågor från kraftverk till vattenkvalité.
Vi blev ombedda att skriva ihop några rader och framföra våra åsikter om ökad verksamhet vid
torvtäckt som skulle kunna påverka sjön Möckeln och detta gjordes. Vi har under året haft några
insändare i pressen om aktuella miljö- och fiskefrågor. Vi har även försökt att brevväxla lite med
Regeringen, men här får vi vänta på svar oftast upp till ett halvår.
Länsstyrelsen och bland annat vi från sportfiskarna har även det gångna året varit delaktiga till att
genomföra fiskets dag på olika platser i Länet och i Växjö så försökte vi att ordna ett särskilt tjejfiske
men det blev inte det resultatet vi väntat.
Vi har deltagit i ett projekt som kallas ”Destination Åsnen” det är något som berör verksamheter kring
sjön.
Projektet driv av kommunerna runt sjön samt även Länsstyrelsen är inblandad. Projektet fortgår
framöver.
Från Vattenmyndigheten så kommer det ständigt information vad som händer. Väldigt positivt var att
Åke Håkansson fick tillfälle att delta vid ett studiebesök som Södra anordnade och det handlade om
skog vid vatten och här fick vi även se att det går att bygga vattenkraft på ett miljömässigt bra sett med
omlöp, men ändå få ekonomi i det hela.
Tävlingsverksamheten har fungerat mycket bra med två Tävlingsledarmöten. Vi arrangerade
Smålandsmästerskapet i Traditionellt Mete och här hade vi ett positivt ekonomiskt resultat.
Vår distriktstävlingsledare Jörgen Karlsson anordnade tillsammans med pimpelfolket en uppskattad
resa
till SM i pimpel.
Resultat från våra distriktstävlingar kan ses på vår hemsida som sköts mycket bra av Erik Sandell.
Mycket ledsamt avled vår trotjänare och revisor Sten Nordström under sommaren.
Ekonomiskt har vi år ett positivt resultat, vilket kan tillskrivas resan till Pimpel SM som blev lite billigare
än beräknat samt Smålandsmästerskapet i Traditionellt Mete.
Avslutningsvis så tycker vi att det varit ett bra år för oss i Sportfiskarnas Kronobergsdistriktet både vad
det gäller miljöfrågorna och andra frågor som berör sportfisket samt verksamheten i sin helhet.
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