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Beslutad på årsmötet 2017-03-10 

 

Verksamhetsplan 2017-03-15 till 2018-03-15 för 
Fliseryds Sportfiskeklubb 
 

Inledning 
Fliseryds sportfiskeklubb säljer fiskekort till 25 km fiskevatten i Emån samt fem sjöar, varav 

det sätts ut regnbåge regelbundet i två av sjöarna. Båtar finns att låna i fyra sjöar då fiskekort 

har lösts. Klubben har också en fiskecamp med fyra stugor med en servicebyggnad i 

anslutning till Emån på Jungnerholmarna i Fliseryd. 

Vision 
 Fiske i världsklass med god service och goda naturupplevelser till ett rimligt pris.  

 Engagera unga att sportfiska.  

 Enkelt och inbjudande att boka bra övernattning vid klubbens fiskecamp. 

Mål 
Klubben ska erbjuda attraktivt och lättillgängligt fiske med god kvalitet och fina 

naturupplevelser.  

Klubben ska bedriva aktiv fisketillsyn med fisketillsynsmän och -kvinnor som ger tips och 

guidning.  

Klubben ska bedriva god och kvalificerad fiskevård i sina vatten.  

Klubben ska genomföra aktiviteter för att introducera och stimulera barn och ungdomar till 

sportfiske.  

Klubben deltar och anordnar sportfisketävlingar på olika nivåer.  

Klubbens verksamhet ska främja utvecklingen av bygden.  

Klubbens fiskecamp ska erbjud attraktivt boende för fiskegäster och andra (t.ex. turister, 

jägare, gästarbetare). 

Verksamhetsplan  
Nedan redovisas mål och planerad verksamhet för klubbens olika arbetsområde. 

Övergripande 

Mål 2017 

Klubben deltar aktivt i fiskefrågor som rör Emån och dess avrinningsområde. 

Klubben arbetar aktivt för att barn och ungdomar ska få möjlighet att prova på olika former av 

sportfiske. 

Klubben arbetar aktivt med fiskevård i sina vatten. 

  

http://www.fliserydsfk.se/


  Fliseryds Sportfiskeklubb, Källargränd 2 38053 Fliseryd. www.fliserydsfk.se  
 

2 
Beslutad på årsmötet 2017-03-10 

Planerad verksamhet 

 Deltar i Emåförbundets fiskegrupp. 

 Anordnar ”klassdraget” för minst en skola. 

 Bedriver fisketillsyn på klubbens vatten varje vecka. 

 Klubbens fisketillsynsmän- och kvinnor vidareutbildas för att kunna ge bra fisketips 

och guidning i klubbens vatten. 

Emån 

Mål 2017 

Klubbens fiskesträckor i Emån ska erbjuda ett attraktivt fiske efter i första hand havsöring 

och lax men även efter andra av Emåns många arter. 

Planerad verksamhet 

 Fiskestigar och vindskydd längs med Emån ses över regelbundet. 

 Skyltningen ses över med avseende på klubbinformation och fiskegränser. 

 Informationen vid Emån och Kvillen hålls uppdaterad. 

Hällesjöarna 

Mål 2017 

Hällesjöarna ska erbjuda ett attraktivt fiske efter regnbåge. 

Planerad verksamhet 

 Sätta ut regnbåge regelbundet i Stora och Lilla Hällesjöarna. 

 Båtar ska vara tillgängliga i Stora Hällesjön. 

 Fiskebryggorna, fiskestigar och vindskydd vid Stora och Lilla Hällesjön ses över 

regelbundet. 

 Informationen vid Hällesjöarna hålls uppdaterad. 

 Ställa iordning grillplatsen vid Lilla Hällesjön. 

 Ställa iordning sittplatser längs med fiskestigarna. 

Sjöarna 

Mål 2017 

Sjöarna, Försjö, Skiren och Klogöl, ska erbjuda ett attraktivt fiske efter naturligt 

förekommande fiskarter. 

Planerad verksamhet 

 Båtar ska vara tillgängliga i Försjö och Skiren.  

 Informationen vid sjöarna hålls uppdaterad. 

 Klubbens information vid Skiren förbättras. 

Fiskecampen 

Mål 2017 

Fiskecampen ska vara färdigrenoverad och erbjuda ett attraktivt boende för så väl klubbens 

fiskegäster som andra intressenter, till exempel turister (speciellt familjer). 

Beläggningen i stugorna ska öka jämfört med tidigare år. 
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Planerad verksamhet 

 Stugorna målas färdigt utvändigt 

 Informationstavla sätt upp vid servicebyggnaden. 

 Skötsel av närområdet intill Campens byggnader. 

 Utforma och sätta upp sponsorskylt på servicebyggnaden. 

 Förrådet byggs ut/utökas. 

Biotopvård 

Mål 2017 

Arbetar med att restaurera Jungnerområdet för att återskapa dess miljöer och värde som lek 

och uppväxtområde för lax och havsöring. 

Påbörja planering av restaurering av Kvillen. 

Planerad verksamhet 

 Fortsatt restaurering av Mejerikvillen. 

 Delta i restaureringen av Kvarnkvillen och huvudfåran  

 Klubben är huvudman för en biotopvårdsåtgärd i Emån på klubbens vatten. 

Tävlingar 

Mål 2017 

Klubbmästerskap som engagerar klubbens medlemmar. 

Klubben anordnar distriktsmästerskap. 

Klubbmedlem som kvalificerar sig för deltagande i Svenska mästerskapen. 

Planerad verksamhet 

 Klubbmästerskap i pimpel anordnas 4 februari.  

 Klubbmästerskap i mete anordnas 17 september. 

 Klubbmästerskap i gäddfiske anordnas den 29 oktober. 

 DM i mete anordnas den 10 september  

Hemsidan 

Mål 2017 

Hemsidan ska vara attraktiv och informativ. 

Hemsidan ska vara uppdaterad och aktuell. 

Planerad verksamhet 

 Uppdatera hemsidan fortlöpande 

 Informera om fångster regelbundet 

 Informera om klubbens vatten och verksamhet 

Rekrytering 

Mål 2017 

Rekrytering är en naturlig del i verksamheten 

Planerad verksamhet 

 Delta på Gäddans dag 

 Delta på Högsbydagen 

 Ta fram en handlingsplan för rekrytering och aktivering av medlemmar. 

 En flugfiskekurs anordnas under hösten. 

http://www.fliserydsfk.se/
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Ekonomiska mål 

Mål 2017 

Klubbens ekonomi ska vara i balans. 

Klubbens verksamhet ska ge ett överskott tillräckligt till förvaltning av klubbens fiskevatten, 

material och fiskecamp. 

Planerad verksamhet 

 Noga överväga varje utgift. 

 Aktivt söka samarbetsparter och sponsorer 

 Se över möjligheterna att starta en fond för biotopvårdsåtgärder. 
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