
 

Kallelse och dagordning årsmöte 

Kallelse till  årsmöte för föreningen Sollentuna amatörfiskeklubb (SAFK) 

Datum: 2018-11-28 
Tid: 19.30 
Plats: Lillies väg 2, 192 74 Sollentuna, Viby 

1. Ordförande hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Val av Ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

4. Val av justeringsmän för mötet (2st). 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Godkännande av Mötets behöriga utlysning. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Styrelsearvode för det kommande året. 

10. Val av Kassör. 

11. Val av Revisorer 2 st. 

12. Båtar  

13. Genomgång av styrelsemöte. 

14. Övriga frågor. 

15. Avtackning av Lars Moqvist efter sina verksamma år i klubben. 

16. Mötet avslutas

Ordförande   Jonas Roos  
Kassör   Paul Draghici    
Sekreterare   Christian Sundin    
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Verksamhetsberättelse, Sollentuna AFK, 2017-11-28 – 2018-11-28 

Styrelsen för Sollentuna AFK avger härmed följande berättelse för verksamheten för tiden 
2017-11-28 – 2018-11-28.  

Styrelsen under perioden utgjordes av följande ledamöter: 

Ordförande   Jonas Roos   
Sekreterare   Christian Sundin 
Kassör   Paul Draghici   
Revisorer   Lena Höijer & Anders Meijer 
Valberedning    Roger Strömberg 

• Medlemsantalet vid verksamhetsårets slut var 248 st (2017: 220 st). 

• 7 st roddbåtar innehas av föreningen. 2 st i Norrviken, 3 st i Edsviken, 1 st i Fjäturen, 1 st 
Rösjön Ingen båt har försvunnit sen förra säsongen.  

• Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört ordinarie års,- och vårmöte. 
Kommunikation mellan styrelsen har hållits genom mejl och telefon samt två stycken fysiska 
möten. 

- Hänt under året - 

Årsmötet  
Ordförandepositionen tillsattes av Jonas Roos och Sekreterarpositionen tillsattes av Christian 
Sundin. Klubben har även fått en till volontär som ställde upp att vara revisor för klubben - Anders 
Meijer. Lena Höijer ställde även upp detta år att vara revisor. 

Ifiske 
Tredje året som klubben använder Ifiske.se plattform att sälja medlemskort på. I och med klubben 
har sålt mer produkter, sen iallafall, tre senaste åren så är det ett tecken att denna lösning 
fungerar väldigt bra för klubben. 
Ä 

Hemsida och Facebook 
Klubben använder fortfarande one.com hemsidelösning då den är ”gratis” (klubben har sitt 
webhotell/domän hos dem). Klubbens facebooksida har stadigt fått flera följare och vi ser att 
fiskebilder är fortfarande populära saker att lägga upp där. Facebooksidan har även använts till att 
informera medlemmar vad som händer i klubben. Facebooksidan är kopplad även till klubben 
hemsida. 

Ordförande   Jonas Roos     
Sekreterare   Christian Sundin 
Kassör  Paul Draghici      
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Båtar 
Klubbens båtar sjösattes i etapper. Norrvikens båtar har legat i Roggans marina, som senaste två  
säsongerna. Roger Strömberg har ansvarat att låna ut dem till medlemmar. Som förra året så har 
förstörelse/stöld på dessa båtar nästan varit obefintlig. 

Båtarna i Rösjön, Fjäturen och Edsviken finns. Båtarna i Edvsviken slutades låna ut efter sommaren 
då de var i så dåligt skick. Christer Jansson har haft ansvaret över dessa båtar även denna säsong.  

Det gäller fortfarande att medlemmarna hjälper till med klubbens båtar om de ska vara kvar. 
Styrelsen ser positivt att klubben kan låna ut båtar till medlemmar. Men hjälps det inte till med 
sjösättning, upptagning och laga båtarna m.m under säsongen kommer klubben inte fortsätta med  
båtarna.  

Klubbens vatten 
Under året blev klubben av med fiskevatten som klubben har arrenderat av Sköldnora förvaltning. 
De skickade inte ut inbetalningsblanketten och kontaktade klubbens genom sin tillsynsperson. 
Klubben har fått orsaken att de inte vill arrendera vatten till klubben för att de har jakt i skogen 
och att de är rädda att krokar och andra fiskeredskap ska skada jakthundarna. 

Goda nyheterna är att Sollentuna kommun har tagit tillbaka vatten från Sköldnora förvaltning som 
de arrenderade av kommunen. Lite oklart exakt vilka vatten, men vatten i Norrviken iallafall. Detta 
gör att klubben nästan kan fiska i hela Norrviken på Sollentunas sida. Nya kartor ska komma upp på 
klubbens hemsida när förvirringen runt vattnen är avklarade. 

Bryggor 
Bryggorna har det inte gjorts något med. Edsvikens brygga håller på att kollapsa. 

Kräftfiske 
Kräftfisket ansvarade Christian Sundin för och allt har gått bra. Detta har varit uppskattad och det 
var runt 20+ st som jagade kräftorna i Norrviken och Rösjön. Fisket har varit bra. 

Vårmöte 
Under årsmötet diskuterades det att kanske höja medlemsavgiften för att klubben t.ex ska kunna 
erbjuda volontärerna i klubben förmånliga ersättningar och på detta sätt hålla liv i klubben. 

Klubbens stadgar  
En digital pdf med klubbens stadgar har tagits fram. 

Regnbågsfiske 
En resa till Fyrväpplingen för fiske efter regnbåge gjordes även detta år. Även detta år fick 
deltagarna stå för en liten del av utgiften. Fisket var ok och alla fick fisk med en topp på 2 kg. 
Deltagande var 5 st och resan uppfattades som uppskattad av deltagarna. Paul Draghici och Jonas 
Roos ansvarade över resan. 

Tillsyn 
Tillsynen har förts av Paul Draghici och Roger Strömberg. De har under året utfört 
fiskekortkontroll/fisketillsyn på Norrviken, Ravalen och Översjön. Vid flera tillfällen har personer 
utan fiskekort hittas men majoriteten har skaffat fiskekort efter information om vilka regler som 
gäller i Sollentunas vatten. 

Klubben har också skickat två personer på tillsynskurs. Med denna tillökningen har vi 
tillsynspersoner som fiskar på alla av klubbens vatten.  

Fiskevård  
Ingen fiskevård har bedrivits. 

Ordförande   Jonas Roos     
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Ungdomsverksamhet 
Det har inte rapporterats att någon ungdomsverksamhet har bedrivits. 

Slutord 
Detta år har gått som förra året. Fler sålda produkter, lite/ingen förstörelse på klubbens båtar och 
även små utgifter för båtarna/bryggor. Samma aktiviteter erbjöds att delta detta år som förra. 
Årets styrelse hoppas att klubben kan hitta fler volontärer till nästa säsong som vill ställa upp och 
hitta på aktiviteter under klubbens namn eller vara tillsynspersoner. Klubben har god ekonomi för 
att stå för kostnaderna. 

Klubben har gått med överskott även detta år från årets inkomster. Klubben blev även av vatten 
som klubben har arrenderat. Det har också gjort att klubben har ett större överskott detta år. Det 
kan även läggas pengar på klubbens båtar och bryggor om det behövs och om det finns volontärer 
som vill ta hand om det. 

Sollentuna 28 November 2018 
Jonas Roos  
Ordförande 
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