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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 
Fliseryds Sportfiskeklubb ska erbjuda sportfiske med god service och 

fina naturupplevelser.  

Mål 
Klubben ska erbjuda attraktivt och lättillgängligt fiske för en bred målgrupp med god kvalitet 

och fina naturupplevelser.  

Klubben ska utveckla fisket i Emån till ett fiske i världsklass. 

Klubben ska bedriva aktiv fisketillsyn med fisketillsynsmän/kvinnor som ger tips och guidning.  

Klubben ska bedriva/vara delaktig i projekt med god och kvalificerad fiskevård i våra vatten.  

Klubben ska genomföra och delta i aktiviteter för att introducera och stimulera barn och 

ungdomar till sportfiske.  

Klubben deltar i och anordnar själva sportfisketävlingar för våra medlemmar. 

Klubbens verksamhet ska bidra till utvecklingen av bygden.  

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

jägare, gästarbetare). 

Verksamhetsplan  
Nedan redovisas mål och planerad verksamhet 2021 för klubbens olika verksamhetsområde. 

Klubben har under 2021 fokus Emån. 

Övergripande 

Mål 2021 

Klubben bevakar och är aktiv i fiskefrågor som rör Emån och dess avrinningsområde. 

Klubben ungdomsgrupp ska främja ungdomars möjligheter att prova på och utveckla ett 

intresse för sportfiske och friluftsliv. 

Klubben arbetar aktivt med fiskevård i sina vatten. 

Planerad verksamhet 

• Delta aktivt i kommunens projektgrupp för att utveckla Jungnerholmarna som ett natur 

och kulturcentrum. 

• Samverka med andra fiskeintressenter t ex fiskevårdsområden, fiskeklubbar eller 

liknande i nedre delen av Emån. 

• Bli certifierade inom Mönsterås kommuns program ”Utmärkt förening” 

• Klubbens fisketillsynsmän- och kvinnor vidareutbildas för att vara kvalificerade för 

sina uppdrag. 

• Se över kommunikationen med medlemmarna. 

 

http://www.fliserydsfk.se/
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Emån 

Mål 2021 

Klubbens fiskesträckor i Emån ska erbjuda ett attraktivt fiske efter havsöring och lax liksom 

efter andra av Emåns många arter. 

Planerad verksamhet 

• Fiskestigar, grillplatser, informationstavlor och övriga servicedelar ses över/förbättras. 

• Fiskegränser ses över och skyltas upp. 

Hällesjöarna 

Mål 2021 

Hällesjöarna ska erbjuda ett attraktivt fiske efter regnbåge. 

Planerad verksamhet 

• Sätta ut regnbåge av god kvalitet och attraktiv mängd/storlek  

• Båtar ska vara tillgängliga i Stora Hällesjön. 

• Fiskebryggor, båtar kompletteras. 

• Fiskestigar och vindskydd och annan service ses över fortlöpande.  

• Klubbpimpel vid Lilla Hällesjön 

Sjöarna 

Mål 2021 

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 2021 

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

fiskegäster som för andra gäster. 

Beläggningen i stugorna ska öka jämfört med tidigare år. 

Planerad verksamhet 

• Åtgärda fasaden på en stuga. 

• Informationstavla sätts upp vid servicebyggnaden. 

• Genomföra skötsel av närområdet intill Campens byggnader. 

• Förrådet med innehåll ses över. 

• Utveckla marknadsföringen av Campen. 

Ungdomsverksamhet 

Mål 2021 

Starta en organiserad ungdomsverksamhet. 

Planerad verksamhet 

• Anordna ungdomsträffar under året 

• Marknadsföra ungdomsverksamheten  

  

http://www.fliserydsfk.se/
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Biotopvård 

Mål 2021 

Arbetar med att restaurera Jungnerområdet och Kvillen för att återskapa dess miljöer och 

värde som lek och uppväxtområde för lax och havsöring. 

Planerad verksamhet 

• Restaurering av ett område i Kvillen  

• Klubben planerar för nytt restaureringsprojekt. 

Tävlingar 

Mål 2021 

Anordna klubbmästerskap som engagerar klubbens medlemmar. 

Uppmuntra klubbmedlemmar att delta i mästerskapstävlingar. 

Planerad verksamhet 

• Klubbmästerskap i pimpel anordnas 6 februari.  

• Klubbmästerskap i mete anordnas 4 september. 

• Klubbmästerskap i gäddfiske anordnas den 16 oktober. 

• Klubbspecimentävling Fiskeligan 2021 

Hemsidan 

Mål 2021 

Hemsidan ska vara attraktiv och informativ. 

Hemsidan ska vara uppdaterad med relevant och aktuell information. 

Planerad verksamhet 

• Uppdatera hemsidan fortlöpande. 

• Informera/marknadsföra klubbens vatten och verksamhet. 

Rekrytering 

Mål 2020 

Marknadsföring och rekrytering är en viktig del i verksamheten. 

Öka deltagandet vid klubbens aktiviteter. 

Planerad verksamhet 

• Delta i andra arrangörers arrangemang. 

• Rekryterar fler som deltagare i arbetsgrupperna. 

Ekonomiska mål 

Mål 2021 

Klubbens ekonomi ska vara i balans. 

Intäkterna ska ge ett överskott tillräckligt till förvaltning och utveckling av klubbens 

verksamhet. 

Planerad verksamhet 

• Noga överväga varje utgift. 

• Aktivt söka samarbetsparter och sponsorer. 

http://www.fliserydsfk.se/

