Inbjudan
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Datum

2015-11-21

Inbjudan till den årliga Nobellunchen
Ni inbjuds härmed att deltaga i 2015 års upplaga av den traditionsenliga Nobellunchen som i år går av stapeln i Gävle den 10 december.
Tema: Fiskevård/Sjukdomar
Vid årets Nobellunch, som är ett samarrangemang mellan Gävle kommun och
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Föreläsningarna handlar i år om fisksjukdomar och fiskhälsa.
Bronsfisken
Även i år kommer den att delas ut till någon som gjort extra ordinära insatser för
fiskvård.
Tid och plats
Torsdagen den 10 december kl 10.00 – ca 14.00, Stadshuset, Gula salongen, i
Gävle. Registrering och fika från 09.30.
Anmälan
Anmälan om deltagande sker till förbundets kansli på nedanstående telefonnummer eller e-post senast den 5 december 2015 (e-post i första hand, se nedan). Ange namn, telefonnummer, samt om ni representerar förening eller
kommun, vilken, samt eventuella önskemål om specialkost.
Kostnad
Gratis för medlemmar, funktionärer i medlemsföreningar samt särskilt inbjudna
gäster. Övriga 100 kronor. Betalning görs på förbundets bankgiro 5817-1174 i
samband med anmälan.
Varmt välkomna!
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg & Gävle kommun
Gm
Bengt Benjaminsson
Ordförande

ADRESS: Sågsbo 10; 790 21 BJURSÅS TELEFON: 023 – 530 93
HEMSIDA: www.fiskevattenagarna.se E-POST: kansli@fiskevattenagarna.se
BANKGIRO: 5817-1174 ORGANISATIONSNUMMER: 802473-3142

Program
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Datum

2015-11-21

Program Nobellunchen 2015
Tema: Fiskhälsa & Fisksjukdomar
09.30- 10.00

Fika och registrering

10.00 - 10.10

Inledning
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg öppnar Nobeldagen
och hälsar välkommen.

10.10 – 10.30

Gävle kommuns syn på fiske och fiskevård
Eva Älander, kommunfullmäktiges ordförande berättar om
Gävle kommun och kommunens arbete med fiske och fiskevård.

10.30 - 12.00

Fisksjukdomar och fiskhälsa – hur ska man säkerställa att de
fiskar vi planterar ut är friska och inte ett hot mot de vilda bestånden?
Charlotte Axén, biträdande statsveterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, berättar om fisksjukdomar och fiskhälsa.
Tid för frågestund.

12.00 – 13.00

Lunch med utdelning av Bronsfisken
Traditionsenlig Nobeldagslunch (Stekt strömming, potatismos o
skirat smör) med prisutdelning av Bronsfisken

13.00 –

Vilket ansvar har vi för fisketillsynsmännen?
Ronnie Hermansson, länsfiskekonsulent och författare till nytt
utbildningsmaterial i fisketillsyn, och Björn Flinth, förbundets utbildningsansvarige berättar om vilket ansvar man har som
uppdragsgivare för fisketillsynsmännen och hur man ska arbbeta med säkerheten för dessa.

ca 14.00

Avslutning
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