
 

Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för Råda Sportfiskeklubb avger härmed följande berättelse 

för verksamhetsåret 2017. 

 

Möten 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten 

 

Styrelsen  

Ordförande                                Stefan Andersson 

Vice ordförande                        Jari Strandén 

Sekreterare                                Anders Wass 

Kassör                                         Marie Sundling 

Ledamot                                     Edda Karlsson 

Ledamot                                     Mika Matkaniemi 

Ledamot                                     Lars Sundling 

Ledamot                                     Gösta Wass 

Suppleant                                   Daniel Sundling 

Suppleant                                   Bengt Thorsson 

 

Revisorer 

Carin Månsson                          Johan Wiberg 



 

Ekonomi 

Råda SFK har fortsatt en stabil ekonomi trots att intäkterna minskat. 

 

Tävlingar 

Vi har haft KM i mete med 3 st deltävlingar och totalvinnare blev 

Anders Wass.  

Vi deltog vid DM i mete i Kungsbackaån. Vi var 13 st från klubben 

som fiskade. Anders Månsson och Ellen Månsson vann sina klasser.  

Vi deltog vid Vallgravsfisket och Jari Strandèn blev totalsegrare med 

drygt 5kg. Annika Rolandsson fick största fisk med en braxen på 

2,055kg.  

Vi deltog vid SM i mete i Bollnäs med 9 st deltagare från klubben. 

Annika Rolandsson blev svensk mästarinna i damklassen.  

Vi avgjorde KM hav i Öresund med utgång Helsingborg  och i 

sedvanlig ordning åkte vi gemensam buss som kördes av vår 

eminente chaufför Ronny från klubbstugan. Klubbmästare blev 

Mikael Jeffberg, som även fångade ett nytt svenskt rekord på fenknot 

på 1,030 kg.  

Km i pimpel lyckades vi avgöra på Öjesjön trots en urusel isvinter. 

Vinnare blev Henrik Josefsson som hade flyt att fånga stora abborrar, 

som var en förutsättning för att lyckas denna dag.  

KM i Kustfiske avgjordes i Lysekils södra hamn efter att vi ställt in 3 

gånger pga dåligt väder och vinnare blev Anders Månsson.  

Vi har även deltagit i Norra älvstrandsfisket, ett arrangemang som 

även vänder sig till den breda allmänheten i samband  med Norra 

Älvstrandsdagen.  



Vi har deltagit i ett flertal av tävlingarna som ingick västsvenska 

pimpelserien. 

  

Övriga arrangemang 

Vi medverkade med prova på mete vid Rådasjön Runt-dagen den       

3 september. 

Den 12 juni och tre dagar framöver hade vi klassdraget med totalt 

200 elever som deltog.  

Kräftfiske arrangerade vi den 18 aug i Råda/Stensjön som var mycket 

uppskattat av deltagarna och för en gång skull hade vi tumme med 

vädergudarna. Resultatet av fisket tyder på att ett fiske per år är ett 

lagom uttag av kräftor från sjöarna.  

 

Vid klubbstugan 

Vi har haft 2st städdagar vid klubbstugan med god uppslutning och 

mycket arbete har blivit utfört.  

Under våren installerades en luftvärmepump i klubbstugan.  

Vi gick ut med ett erbjudande om en klubbtröja som medlemmarna 

fick köpa till ett reducerat pris av 150:-. 

Flaggstången har äntligen blivit slipad, målad och ny knopp 

monterad, ett arbete som till stora delar sköttes av Gösta. Resning 

och fällning var ett stort äventyr då flaggstången är gjord av en 

belysningsstolpe men med hjälp av flertalet medlemmar gick vägen.  

Vattenpost flyttad för att få en bättre ordning på bevattnings- 

slangarna.  

Nya odlingslotter har tillkommit samt en ny transformator till 

snigelstaketet har köpts in.  



Gräsklippningen har skötts alldeles utmärkt och där Jan-Olof 

Mattsson har fått dra det stora lasset.  

Midsommarfirandet genomfördes även i år och vi var ca 45 besökare 

som alla var väldigt nöjda.  

Under hösten hade vi tyvärr 2st nya inbrott i klubbstugan med stor 

åverkan på klubbstugan som tagit mycket tid i anspråk för oss. Nu är 

larm installerat och en ny säkerhetsdörr är beställd. Tillträdet till 

stugan kommer till följd av detta att bli begränsat.  

 

Mölnlycke i februari 2018 

 

______________________________          ____________________________ 

Stefan Andersson                                             Jari Strandén 

 

______________________________         ____________________________ 

Marie Sundling                                                Anders Wass 

 

______________________________         ____________________________ 

Gösta Wass                                                      Edda Karlsson 

 

______________________________         ____________________________ 

Mika Matkaniemi                                           Lars Sundling 

 

_____________________________          ____________________________ 

Daniel Sundling                                               Bengt Thorsson 

 

 


