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Förtydligande. Ni som gick med i klubben efter den 1 oktober skall inte betala någon 

medlemsavgift för 2015. Klubben har under många år haft policy att de som går in i klubben 

efter att laxfisket stänger den 1 oktober inte skall betalla avgift för kommande år. 

 

Efterlyser personer som är intresserad av att hjälpa till i 

klubbens monter den 21 feb.  
Vi prat här inte om något betygande jobb – mer att passa montern oc svara p ev kommande 

frågor. 

 

  

Rapport Styrelsemötet i torsdags. 
Styrelsemötet i torsdags gick i huvudsak till att förbereda klubbens kommande årsmöte – 

såsom budget för klubben och klubbens ungdomar, verksamhetsberättelse, mål för klubben 

2015, samt just själva årsmötet - där fråga om dagordning, lotteri, fika och bildvisning. 

 

Utöver detta beslutade styrelsen att föreslå årsmötet att besluta om oförändrad årsavgift 2016.  
 

Kommande vecka 

På måndag träffas klubbens ungdomar i klubbstugan då det skall bindas några trevliga 

flugor inför vårens fiske. 

 

På tisdag  klubbstugan är öppen som vanligt. Kom in och prata bort en stund över en 

kopp kaffe  

 

Vi öppna kl 18 :00 och stänger när den sista går hem. 

 

På torsdag  
Är det spöbyggnation för hela slanten. Vi är sju som bygger spö från Bambu till vanliga 

grafitspön. 

 

På Fredag Möte med klubbens 

fisketillsyningsmän Mötet är till för alla dagens och kommande 

tillsyningsmän. Vi träffas kl 18:00 
 



Klubbens ungdomsverksamhet 
Måndag som vanligt, vi binder på flugor som vi kommer att göra på mässan den 21/2. - Bra 

att veta vilka som kan vara med denna lördag.  Vi kommer att som vanligt ha ett bord där vi 

kan visa upp våra konstverk.  

Denna gång är det inte fiskeklubben som är ansvariga för mässan utan wittlocks sportfiske. 

Så som sagt kan ni vara delaktiga i denna mässa kan ni ju maila mig. Vi fixar så de som är 

med får mat under dagen. 

Ha en fin helg så ses vi 

Janne, Kenneth och Leli 

 
Kommande program i klubben 

9 feb  klubbens ungdomar i klubbstugan 

10 feb  öppen klubbstuga 

12 feb Spöbyggnadtion i klubbstugan 

13 feb Möte med klubbens fisketillsyningsmän 

 

 

 

Efterlysning av intresserade att hjälpa till med 

olika syslor i klubben Som vi diskuterade på klubbens höstmöte är det 

många sysslor som skall utföras i en fiskeklubb – allt från själva styrelsearbetet, fisketillsyn 

till hjälp med båtar, städning hemsida, klubbens ungdomar, hålla i ett arrangemang mm. 

Listan kan göras lång och inget arbete är mer än det andra. Är du intresserad och har 

möjlighet att hjälpa till så sänd mig ett mail. kenneth@laxfiskaren.se 

 

 

Panta mera 
I höstas anslöt sig klubben till Panta Mera vilket har inneburit att vi till i dag har samlat in 

burkar till ett värde av 1200 kr. Att OBS vi får även betalt för Danska och Tyska burkar – så 

har du några som ligger och skräpa ta med dem ner till klubblokalen så fixar vi resten. 

 

Fiskefrågor på Webben. 

33 åtgärder för havet 
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i 

Östersjön och Nordsjön. 

 Det handlar bland annat om att minska övergödning, miljöfarliga ämnen och främmande och 

invasiva arter samt öka skydd för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske. 

 Enligt EU:s havsmiljödirektiv ska Europas hav ha en god miljöstatus år 2020, något som 

medlemsländerna förbundit sig att genomföra. För Sveriges del handlar det om delar av 

Östersjön och om Västerhavet. 2012 nådde inget av Sveriges havsområden god miljöstatus. 

Detta ledde vidare till att man nu har försökt identifiera vilka åtgärder som behövs för att 

förbättra havsmiljön. 

 

 

 



Fulla hus på Bio Rio 
Vattenkraftsfrågan har nått ända in på biosalongerna. Älvräddarnas filmvisning drog fulla hus 

i Stockholm i måndags och det fanns framtidstro bland publiken. 

 På plats på Bio Rio fanns Naturskyddsföreningen, WWF, Tranås Energi, Kammarkollegiet, 

Fiskejournalen, miljödepartementet, Vattenfall, Telge Energi, Sportfiskarna med flera. 

 – Den här typen av event med alla dessa parter hade knappt varit möjligt för bara några år 

sedan, säger Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind. 

 Förutom att eventet som sådant förde samman många viktiga parter och ledde till intressanta 

diskussioner om vikten av vattenkraftens miljöanpassning, så var det dessutom väldigt 

trevligt. 

 För er som inte kunde vara med, men vill se Älvräddarnas film ”Kampen om älvarna” så 

kommer den att finnas på Fiskejournalens you-tube kanal inom kort. 

 

 

Studie främjandet i Halmstad: 
Vår verksamhet på måndagar och tisdagar bedrivs som studiecirklar i samarbete med 

Studiefrämjandet i Halmstad.  
 

 

Sponsring: Klubbens verksamhet sponsras av  

Wittlocks sportfiske o Fritidsartiklar i Halmstad tel 035 212191, Go-Nature Fiske o 

Friluftsliv i Halmstad. Vi uppmanar alla att som tack för deras sponsring handla era 

fiskeprylar av dem. 
  

  

Glöm inte klubben på Facbook; Fiskeklubben Laxen i Halmstad – här kan du även se en del 

bilder från klubbens verksamhet. 
 

  
Klubbens Hemsida www.sfk-laxen.se 

  

Ut å fiska Kenneth 

kenneth@laxfiskaren.se 

 

 

 

 

 

 


