2016

ÅRSREDOVISNING

FISKDÖDEN
I STRÖMMEN
- ett dystert år

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping
torsdagen den 20 april 2017, kl. 18.00 på Studiefrämjandet, Kungsgatan 53

DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning
2. Val:
:1 Ordförande för årsmötet
:2 Sekreterare för årsmötet
:3 Två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Godkännande av röstlängd
4. Behandling av förvaltningsberättelse för 2016
5. Behandling av ekonomisk berättelse för 2016
6. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016
7. Beslut om ansvarsfrihet
8. Beslut om arvoden för kommande verksamhetsår
9 . Val:

:1
:2
:3
:4

Ordförande för en tid av ett år
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

10. Val av revisorer för en tid av ett år
11. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
12 Behandling av motioner och övrigt anmälda ärenden
13. Avslutning
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Har inte hunnit skriva ihop någon text.
Pratade med Kenneth idag och det vi kan säga
var att det inte hände särskilt mycket förra året.
Fångsterna var de sämsta någonsin och det
började riktigt dåligt redan vid premiären, då
vi hade mer säl än lax och öringar i Strömmen.
Under hela våren var säl inne i Strömmen och
skrämde ut fisken. Positivt var höstens många
lekande öring i Nya lekbäcken och vid elprovfis-

• Döda gösar i mängder flyter nerför
Strömmen hösten 2016. Kalas för fiskmåsarna - men ett hårt slag för CityFiske och sportfiskarna i Norrköping.

Verksamhetsberättelse 2016

V

erksamhetsåret 2016 blev ett dystert år för
sportfiskarna i Norrköping.
Fiskepremiären i februari blev en katastrof. Det är nog den mest korrekta beskrivningen
av inledningen på det gångna verksamhetsåret.
Inte en enda fångst kunde registreras vid premiären. Ingen öring, ingen lax och ingen gös.
Istället för fisk kunde premiärfiskarna se flera
ivrigt jagande sälar i Strömmen, vilket effektivt
skrämde bort alla fiskarter.
”Vi hade mer säl än lax och öring i Strömmen.
Det fortsatte under hela våren, med säl som
skrämde ut fisken” kommenterar Stefan Arrelid,
ordförande i CityFiske.
Låga vattenflöden
Extremt låga vattenflöden påverkade också fiskeförutsättningarna negativt under hela året.
Under hösten inträffade också en tekniskt missöde vid Holmens stora kraftverk, då dammluckorna öppnade och släppte ner stora mängder vatten i jättetunneln som löper genom berget, från
turbinen vid Drags ner till Järnbron
Den plötsliga tryckförändringen slog ut stora

”Ett dystert år för
sportfisket i Norrköping”
mängder med gös som sökt sig in i tunnelns nedre del.
Tusen döda gösar
Uppemot 1000 döda gösar kom plötsligt flytande
nedför Strömmen, förbi Refvens grund.
Det etremt låga vattenflödena anses ha bidragit
till att mycket gös hade sökt sig in i tunneln, vilket bidrog till den omfattande fiskdöden.
Den låga vattenföringen i Strömmen är naturligtvis en konsekvens av de låga nederbördsmängderna under hela året. Vattenstånden är
även onormalt låga i Vättern, Roxen och Glan.
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N

ormala vattenflödet i Strömmen ligger
runt 120 kubikmeter per sekund, vilket
kan jämföras med årets flöden som ofta
varit mindre än hälften, ca 50 kubikmeter.
Sälkoloni i Bråviken
Under fiskepremiären var det tre sälar som huserade mitt i Norrköping och förstörde sportfiskarnas möjligheter. Men situationen är värre
än så. Sälräkningar, enligt länsstyrelsen, visar att
minst sju sälar etablerat sig i de inre delarna av
Bråviken, och har jaktområden som sträcker sig
från Kardonbron ända upp till Järnbron i centrala
Norrköping.
Bara en av orsakerna
Sälen är säkert en av orsakerna till de minskade
fångstmängderna. Men det finns också andra förklaringar. Minskad vattenföring är en annan. Men
orsakssammanhangen kan vara mer komplexa än
så. Flera milda vintrar i rad, miljöpåverkan, vattenkvalité - ingen vågar peka ut en enskild orsak
till de minskande fångsterna.
Sälskrämma testas
CityFiske har lyckats få tillgång till en ”sälskrämma” hos sötvattenlaboratoriet i Stockholm, som
kan tas i bruk våren 2017. Det är en sorts högtalare som sänks ned under vattenytan och ger
ifrån sig ett högfrekvent ljud som ska störa ut sälen. Anläggningen placeras i Strömmens mynning
med förhoppning om att göra det obehagligare
för sälen att jaga i sportfiskeområdet.
Föreningen hoppas att sälskrämman ska ge ett
litet bidrag till ett förbättrat sportfiske.
Men viktigast är sannolikt föreningens fortsatta
arbete med utsättning av smolt.
2016 satte föreningen ut 16 000 nya öringar i
samband med Strömmens Dag. Precis som vanligt
lockade detta årliga evenemang storpublik.
Lekbäcken levererar
Så allt under året har inte varit eländigt. Lekbäcken i Strömparken fortsätter att leverera goda resultat. Rekordmånga öringar har gått upp för att
leka. Och yngelmängderna fortsätter att öka. Räk-

Fångstdata i korthet år 2016
Under 2016 inrapporterades följande fångster:
Gös:
396
Öring:
33

• Vapen mot sälarna i Strömmen. En sälskrämma som
med högfrekvent ljud under vattnet ska försvåra för sälkolonin i Bråviken att ta sig upp i Strömmen under 2017.
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Strömmens Dag 2016 lockade som vanligt en mycket stor publik. Både vid utsättningen av smolt (omslagsbilden) och som här, genomförandet av ett ankrace i lekbäcken.

neverket som registrerar fisken som går upp för
att leka visar entydigt positiva siffror.
Ett helt nytt räkneverk ska installeras under 2017
som kommer att ge en bättre och mer detaljerade
information om fiskens vandring.
Starkare ekonomi
En ljuspunkt i verksamheten är ekonomin. Föreningen har jobbat hårt för att spara - och öka
intäkterna med externa uppdrag.. Bl a har bottenrensningar i vattenmiljö utförts på uppdrag av
PEAB. CityFiske har även utfört flera installationsarbeten i Strömmen åt Upplev Norrköping i samband med Light-festivalen och under SM-veckan
för udda sporter.
För att spara har föreningen bl a minskat sin
annonsering. Samtidigt har föreningen investerat
i egen utrustning, som t ex tält och bord för sina
olika arrangemang, istället för att hyra dyrt.
Under året minskade fiskekortförsäljningen

med drygt 120.000 kr, en mycket kraftig minskning. Trots det lyckades föreningen kompensera
genom besparingar och uppdragsarbeten, vilket
resulterade i ett överskott på 86.000 kr för helåret,
vilket är en rekordnotering.
Överskott ger mer lax
Överskottet kommer att användas för inköp av
6000 laxsmolt, s.k Dalälvslax. Laxarna är redan
beställda och kommer att sättas ut i samband med
Strömmens Dag 2017, tillsammans med 16.000
nya öringar.
Övrigt under året: Föreningen har startat en FaceBook-grupp som hittills fått 550 medlemmar,
vilket blivit en viktig kommunikationskanal för att
nå alla intresserade.
•Betalande medlemmar i föreningen uppgick
till 70 under 2016.
• Skolfiskeverksamheten fortsätter. Under 2016
deltog ca 750 elever, som vid olika tillfällen fick
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• Trångt och trivsamt vid Refvens grund vid prisutdelningen på Strömmens Dag 2016.
prova på att fiska med instruktörshjälp av föreningens personal.
• Samarbetet med SFI (svenska för invandrare)
lockade 220 deltagare under året.
• Tjejfisket Dag i juni samlade ett 30-tal tjejer
som fiskade i Strömmen.
• Strömmens Dag blev som vanligt ett riktigt
dragplåster. 350 personer deltog med varsin plastanka i det traditionella ankracet i lekbäcken.
• Under Augustifesten i Norrköping serverade
föreningen våfflor och kaffe i Strömparken, vilket blev ett populärt drag. Mycket besökare, och
goda intäkter.
• Totalt under 2016 fångades sammanlagt 396 gösar och 33 havsöringar i Strömmen.
Ingen lax alls, vilket är första gången sedan föreningen startade sin verksamhet.

• Hela styrelsen för CityFiske i Norrköäping:
fr.v Paola Ortega, Stefan Arrelid, Denis Dubaric,
Niclas Dansson, Bengt Rastland, Bo Sonelin
och Sarah Eriksson.
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Årsbokslut för Cityfiske i Norrköping
Räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

Resultaträkning
Belopp i kr
Not			
				
		
2016-01-012015-01-01		
2016-12-31
2015-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 		
512 662
469 436
Övriga rörelseintäkter 		
1 333 366
611 718
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 		

1 846 028

1 081 154

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter 		
Övriga externa kostnader 		
Personalkostnader
2
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 		
Summa rörelsekostnader 		

-197 497
-391 425
-1 120 231

-190 554
-358 077
-452 410

-23 000
-1 732 153

-46 000
-1 047 041

Rörelseresultat 		

113 875

34 113

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Summa finansiella poster 		

28
-28
-

155
-249
-94

Resultat efter finansiella poster 		

113 875

34 019

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 		

113 875

34 019

Skatter
Skatt på årets resultat		

-27 629

–

Årets resultat 		

86 246

34 019
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Balansräkning
Belopp i kr

Not 2

016-12-31 2

015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
3
Summa materiella anläggningstillgångar 		

46 000
46 000

69 000
69 000

Summa anläggningstillgångar 		

46 000

69 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Övriga fordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 		
Summa kortfristiga fordringar 		
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 		
Summa kortfristiga placeringar 		

13 000
5 418
61 572
79 990

25 478
9 826
68 802
104 106

150 000
150 000

150 000
150 000

Kassa och bank
Kassa och bank 		
Summa kassa och bank 		

497 024
497 024

294 107
294 107

Summa omsättningstillgångar 		

727 014

548 213

SUMMA TILLGÅNGAR 		

773 014

617 213

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
4
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 		
Årets resultat 		
Summa fritt eget kapital 		

379 675
86 246
465 921

345 656
34 019
379 675

Summa eget kapital 		

465 921

379 675

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 		
Skatteskulder 		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Summa kortfristiga skulder 		

19 213
27 290
34 126
226 464
307 093

5 850
7 594
32 769
191 325
237 538

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

773 014

617 213
8

CITYFISKE I NORRKÖPING • Styrelsens underskrifter

Underskrifter
Norrköping 2017 -04-3
Stefan Arrelid			
					

Denis Dubaric			

Niclas Dansson 				

Sarah Eriksson 			

Paola Ortega 			

Bengt Rastland

Bo Sonelin
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Revisionsberättelse
till årsmötet för Cityfiske i Norrköping – ideell förening
Jag har granskat verksamhetsberättelse och ekonomiberättelse samt styrelsens
förvaltning av Cityfiske i Norrköping – ideell förening verksamhetsåret 2016.
Den granskning som utförts har inte föranlett några anmärkningar.
Jag tillstyrker att:
Årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för reviderat verksamhetsår
1/1 2016 - 31/12 2016
Norrköping den 3 april 2017
Annette Rydell
Av årsmötet utsedd revisor
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Läs mer på vår hemsida: www.cityfiskeinorrkoping.com
Refvens grund fiskecenter Norrköping• Tel: 011-18 73 57
Mobil: 073-553 00 60 • Epost: info@cityfiskeinorrkoping.com

