
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för 

Omsjö fiskevårdsområdesförening
2020

Sammanfattning av säsongen
Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen för Omsjö fiskevårdsområdesförening bestått 
av åtta ledamöter; Fredrik Storm (tidigare Bodén), Hanna Sjöberg, Inger Lindh Sjöberg, 
Roger Nilsson, Bengt-Ove Moberg, Bert-Ove Ellingsson, Jan Sköldebjer och Mikael 
Wikström.

Årsmötet 2020 kunde av olika anledningar inte genomföras förrän den 10 juni, men då 
valdes den nya styrelsen för Omsjö fiskeområdesförening. Förutom årsmötet har fem 
protokollförda styrelsemöten hållits under året.

Den nya styrelsen hade höga ambitioner och tog med stor entusiasm sig an uppdraget att 
utveckla föreningens verksamhet. Dock satte en del rådande omständigheter, som inte 
gick att påverka, hinder i vägen och det finns därför fortfarande flera uppgifter att jobba 
vidare med.

Det har bl a varit svårt att få fullständig åtkomst till föreningens innestående ekonomiska 
medel, vilket inneburet omfattande, men hitintills resultatlösa kontakter med bank 
Den pågående pandemin har vidare medfört att styrelsen valt att inte genomföra några 
större sammankomster som t ex fisketävlingar av olika slag.

Fisk har dock ändå planterats in i Karvsjön under året; 400 kg regnbåge under våren 2020 
och 200 kg röding hösten 2020. Enligt uppgift har fångsten varit tämligen god.

De närvarande vid fiskepremiären i juni bjöds på ett strålande väder och i samband med 
premiären anordnades en liten fisketävling. Den deltagare som fångade den största fisken,
erhöll ett årskort i pris.

Från fiskepremiären till sista juli pågick också en fisketävling om den största fisken som 
togs upp och där segraren vann med en regnbåge som vägde 1530 g.

Försäljningen av dagkort och årskort var under sommaren 2020 mycket god och 
medlemsantalet ökade glädjande mycket.



Framtiden
· Inför kommande säsong har styrelsen förhoppningar om att de praktiska problemen

rörande ekonomin och åtkomst av samtliga konton ska lösas.

· Det pågående vaccinationsprogrammet ska förhoppningsvis bemästra pandemin, 
och därmed ska restriktionerna kring umgänge kunna lättas upp. Då kan 
organiserade aktiviteter som fisketävlingar, arbetsdagar och sponsordagar 
genomföras på ett enklare sätt.

· Tillgängligheten för alla som är intresserade av att besöka fiskevårdsområdet ska 
ökas.  En ny kastbrygga/brygga för personer med funktionsvariationer planeras 
samt åtgärder för att rusta upp leden runt Karvsjön.
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