Motioner till kongressen 2014
med förbundsstyrelsens svar och förslag till behandling
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Motion 1
Insänd av medlem: Per Arne Blomberg 103338
Tyttbo Forsfiske
Tyttbo forsfiske , ett av få rinnande vatten i Mälardalsområdet, som är tätt befolkat med många sportfiskare,
inte minst flugfiskare.
Yrkanden
1. Att Sportfiskarna ger en avsikts förklaring med handlingsplan för Tyttbo.
2. Inleda disk./förhandlingar med närliggande klubbar/föreningar ang. Skötsel/drift av Tyttbo. Uppsala,
Västerås, Gävle, Sandviken, Sala, Stockholm m.fl.
3. Om tillstånd gives, återinföra Regnbåge som sportfisk i Tyttbo.

Förbundsstyrelsens svar på motion 1
Sportfiskarna har sedan ett antal år förvaltat fisket i Tyttbo i Dalälven där förbundet också har en
boendeanläggning. Under senare år har beläggningen i boendet minskat och färre fiskat i forsen. År 2013 var
boendet stängt för besökare, det visade sig omöjligt att hitta en ny arrendator som var villig att driva boendet.
Det går inte att från förbundets sida driva boendet i Tyttbo utan att riskera en ekonomisk förlust. Den generella
medlemsnyttan står heller inte i proportion till de antal fiskare som nyttjar förbundets anläggning och inte till
den arbetstid som förbundet lägger ner på att förvalta fastigheten och fisket. Förbundsstyrelsen har därför vid
styrelsemötet 10 december 2013 beslutat att förbundet ska sälja fastigheten och att förbundet framgent inte
heller ska förvalta fisket i Tyttbo. Förbundskansliet har fått i uppdrag att ansvara för försäljningen.
Förslag till behandling
Med anledning av att beslut tagits att fastigheten i Tyttbo ska säljas anser förbundsstyrelsen yrkandena 1-3
besvarade och föreslår kongressen att avslå motionen.

Motion 2
Insänd av medlem: Ulf Ljusteräng 247628
Ökad medlemsdemokrati/transparens
Motion 3 var mitt huvudsakliga skäl till att skriva till kongressen. Men motionsskrivandet uppdagade också
informationsbrister kring motionsskrivandet – åtminstone som direktansluten medlem – vilket föranledde
motion 2 och 3.
I nummer 5/2013 av Sportfiskarna står att läsa att föreningsinformation har skickats ut till anslutna
föreningar/distrikt men denna information finns, vad jag kunnat utforska, inte att tillgå som direktansluten
medlem – varken på hemsidan eller på min medlemssida. Då alla medlemmar oavsett anslutningsform har
yttrande- och förslagsrätt vid kongress (§ 16) samt motionsrätt (§ 19) till kongress enligt stadgarna är det
märkligt att rätten till föreningsinformation tycks vara förbehållen föreningar och distrikt. På hemsidan finns
2012: års kongressprotokoll att tillgå, dock utan refererade bilagor och motioner, vilket kunde varit till stöd vid
motionsskrivandet. Förfarande att utelämna information till direktanslutna medlemmar tycks vara kutym då det
på fråga om kongressens behöriga utlysning (pkt 2) bara redovisas utskick till föreningar och distrikt.
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Sista inlämningstid för motion (31 december) gör också att information om till exempel verksamhetsrapport,
ekonomisk rapport, revisionsrapport, arvodeunderlag, lönekostnader, eventuella löneförmåner etc inte finns att
tillgå innan motionstiden slut, då räkenskapsåret är kalenderår (se Motion 2). För att främja en ökad
medlemsdemokrati och transparens vill jag – som direktansluten medlem – också ha tillgång till
styrelseprotokoll och andra relevant beslutsdokument, förslagsvis via medlemsidan.
I mening att uppmuntra medlemsdemokrati bör föreningen också tillhandahålla en färdig mall på hur en motion
bör utformas. Förslagsvis bör denna mall digitaliseras och vara åtkomlig på medlemssidorna.
Yrkande, jag vill att kongressen beslutar:
•
att alla medlemmar – oavsett anslutningsform – ska få tillgång till information som angår
föreningsangelägenheter.
•
att förbundsstyrelsen löpande offentliggör protokoll och andra relevanta beslut på (förslagsvis)
medlemssidorna.
•
att föreningsstyrelsen ges i uppdrag att utforma en (digital) motionsmall i syfte att främja
medlemsdemokratin.

Förbundsstyrelsens svar på motion 2
Punkt 1, aktuell föreningsinformation läggs sedan 2010 alltid ut offentligt på www.sportfiskarna.se under fliken
fiskeföreningar, vilket framgår av texten i Svenskt Fiske nr 5 2013.
Punkt 2, förbundsstyrelsen tycker självklart att det är viktigt att informera medlemmarna om de beslut som
fattas. Detta görs också skyndsamt och löpande på www.sportfiskarna.se samt i Svenskt Fiske.
Styrelsen behandlar en rad olika frågor vid styrelsemötena. Det rör sig exempelvis om upphandlingar av
fiskevårdsuppdrag, frågor om strategiskt påverkansarbete och personalfrågor kopplade till Sportfiskarnas
kontor. Ett offentliggörande av protokoll från styrelsemötena skulle avsevärt försvåra samarbeten med
utomstående parter som inte vill ha avtal och uppgifter offentliggjorda. På samma sätt skulle ett
offentliggöranden av protokoll försvåra för det strategiska påverkansarbetet. Personalärenden bör heller inte
offentliggöras utan istället skötas av arbetsledning och den förtroendevalda styrelsen. Förbundsstyrelsen
anser därför inte att protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden skall vara offentliga, varken för
allmänheten eller för enskilda medlemmar.
Punkt 3, förbundssyrelen anser att det är en mycket god idé med en digital mall för motioner till
förbundskongressen och kommer tillse att detta finns tillgängligt på förbundets hemsida inför nästkommande
kongress.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen anser därmed punkterna 1,2 och 3 i motionen besvarade och föreslår kongressen att bifalla
motionen med undantag för punkten 2 där förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå förslaget.

Motion 3
Insänd av medlem: Ulf Ljusteräng 247628
Ändrad dag för inlämnande av motion (stadgeändring)
Det är en fördel om medlemmarna före avslutad motionstid får tillgång till föregående års
föreningsadministrativa göromål. Enligt nuvarande stadgar ska motion inlämnas senast 31 december till
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kongressen. Detta omöjliggör åtkomst av verksamhetsrapport, ekonomisk rapport, revisionsrapport mm. Inom
nuvarande reglemente finns möjlighet att flytta fram motionstiden då stadgarna tillåter att kongress hålls
senast den 15 maj under kongressår (§ 18). Jag förordar emellertid att även tidpunkten för när kongress
senast måste äga rum flyttas fram för att ge förbundsstyrelsen ökad handlingsutrymme.
Yrkande, jag vill att kongressen beslutar:
•
att sista datum för motion flyttas fram från nuvarande datum till (förslagsvis) sista februari under
kongressår.
•

att sista datumet när kongress ska hållas ändras från nuvarande 15 maj till (förslagsvis) 15 juni.

Förbundsstyrelsens svar på motion 3
Förbundsstyrelsen har förståelse för vikten av att medlemmarna ska få tillgång till så mycket information som
möjligt innan motionstiden har löpt ut. Även om kongressen föreslås hållas innan 15 juni, finns inte möjligheten
att kommunicera ut färdigställd verksamhets- och förvaltningsberättelse innan sista februari innevarande
kongressår med dagens rutiner. Förbundsstyrelsen ser gärna att den kommande förbundsstyrelsen får med
sig uppdraget att utreda frågan hur detta ska hanteras framgent.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad och föreslår kongressen att ge förbundsstyrelsen i
uppdrag att till nästkommande kongress komma med förslag på hur detta ska hanteras framgent.

Motion 4
Insänd av medlem: Ulf Ljusteräng 247628
Avyttra Fiskekort.se och öka resurser till fiske- och vattenvård.
Sportfiskarnas fiskekortförsäljning, sportfiskekort.se, har utvecklats till ett professionellt verktyg för
kortfiskeförsäljning. Med drygt 200 anslutna fiskesammanslutningar, varav flera kan räknas till de större inom
Sverige, är produkten etablerad och hyser stort förtroende. Inte desto mindre, eller kanske just därför, är detta
ett bra tillfälle att avyttra verksamheten.
Jag känner inte till historien eller initiativet till verksamheten men det är ingen vågad gissning att problem med
svåråtkomliga fiskekort och att underlätta fiskeföreningar med kortunderlag kan var några skäl. Dagens
sportfiskekort.se bör till utformning och omfattning tillfredsställa såväl fiskare som fiskerättsägare. Därmed kan
skälet, vad det nu än må ha varit, anses uppfyllda och verksamheten avyttras från föreningen. Enligt mig finns
det inget självändamål att Sportfiskarna ska äga en dylik produkt, som också ligger i gråzonen till vad
Sportfiskarna enligt stadgarna ska syssla med. Det finns numera flera privata aktörer på fiskekortsmarknaden
med motsvarande upplägg varför tillgång och kontinuitet till tjänsten bör vara säkrad i framtiden, vilka
dessutom utgör potentiella köpare av tjänsten.
Ett förväntat lagförslag om EU: s ramdirektiv för vatten kommer inom den närmsta framtiden ligga på
riksdagens bord vilket i grunden kommer att förändra fiske- och vattenvården i Sverige. Inför denna
omstöpning anser jag att Sportfiskarna bör fokusera på dess kärnuppgifter (§ 2) såsom de uttrycks i
stadgarna:
•
Värna och vårda vattnet.
•
Verka för livskraftiga bestånd i friska vatten.
•
Sätta vattenmiljön- och fiskevården i centrum för all verksamhet.
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•
•

Värna och vårda fiskebestånden och motverka alla former av (över) exploatering.
Initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård.

Därtill finns två angelägna punkter om att skapa opinion i samhället och att stimulera ungdomsverksamheten.
En försäljning av sportfiskekort.se skulle generera extra resurser för att kraftsamla inför stundande
paradigmskifte på grund av EU-direktivet. En intensiv bevakning av rättsutlåtande från svenska domstolar och
ökat antal praktiska insatser i form av återställningsarbete kommer sannolikt att generera mer föreningsnytta
än att föreningen äger en distributionskanal för kortfiskeförsäljning.
En eventuell försäljning ska naturligtvis ske marknadsmässig och inte tidsbestämmas av kongressen. Ett
klargörande om vilka principer som ska gälla (gäller?) för kommersiell verksamhet i föreningsregi bör under
alla omständigheter fastställas av kongressen.
Yrkande, jag vill att kongressen beslutar:
•

att Sportfiskarnas kortfiskeförsäljningstjänst: sportfiskekort.se avyttras och att förbundets styrelse
får i uppdrag att hantera försäljning till bästa ekonomiska utfall.

•

vilka principer som ska gälla för vår ideella förening vid ägande/drift av kommersiell verksamhet i
egen regi.

•

att resurser från en eventuell försäljning av sportfiskekort.se i första hand ska koordineras i en
kraftsamling på konsekvenserna av en kommande revision av vattenlagstiftningen.

Förbundsstyrelsens svar på motion 4
Fiskekort.se
Fiskekort.se har tillkommit i syfte att underlätta tillgängligheten till landets rikliga utbud av upplåtna fiskevatten
samtidigt som det underlättar för de klubbar och föreningar som själva upplåter fiske. Tjänsten har utvecklats
från den tidigare analogt utgivna förteckningen över upplåtna vatten: Svenska Fiskevatten. Fiskekort.se är en
portal som medger köp av fiskekort såväl via dator som via mobiltelefon. Försäljning via mobil är
förnärvarande under stark utveckling och förväntas bli det dominerande sättet att hantera fiskekort i framtiden.
Den mobila försäljningen av fiskekort öppnar även möjligheter att lösa andra problem kopplat till
fiskeupplåtelser. Ett viktigt exempel är fångstrapportering som är grundläggande för en uthållig och
framgångsrik fiskeförvalting. Sportfiskarna utvecklar för närvarande ett mobilt fångstrapporteringssystem för
sportfisket efter lax, kopplat till den mobila kortförsäljningen. Genom detta initiativ bidrar Sportfiskarna till att
lösa ett viktigt problem i laxförvaltningen samtidigt som vi har möjlighet att utforma systemet så att det blir
optimalt att använda för den enskilde sportfiskaren. Denna rapporteringsfunktion kan naturligtvis även
anpassas för andra former av fiske. Detta är bara ett exempel på hur tjänsten kan utvecklas och användas för
olika syften kopplat till sportfiske och fiskevård.
Det är naturligtvis inget självändamål att Sportfiskarna ska erbjuda en tjänst för mobil kortförsäljning för all
framtid och när tekniken mognat och de viktigaste funktonerna är utvecklade kan man överväga en försäljning.
Men genom att finnas med och leda den pågående utvecklingen kan Sportfiskarna bidra till att tekniken
används på bästa sätt såväl för fiskevården som för den enskilde medlemmen i Sportfiskarna. Dessutom kan
Sportfiskarna nyttja möjligheten att successivt få tillbaka de nedlagda resurserna genom
försäljningsprovisioner samtidigt som utvecklingsarbetet fortgår. Överskottet kan sedan fördelas via
Fiskevårdsfond och föreningsbidrag. Något man knappast kan förvänta sig om tjänsten drivs av en
kommersiell aktör.
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Kommersiell verksamhet i Sportfiskarnas regi
Sportfiskarna bedriver vissa verksamheter i kommersiell regi. Som exempel på detta kan nämnas
fiskekortstjänsten Fiskekort.se samt olika former av konsultverksamhet kopplat till fiske- och vattenvård.
Bakgrunden till att Sportfiskarna bedriver konsultverksamheter är främst följande. Sportfiskarna har sedan
länge bedrivit förvaltning av egna eller andras vatten. Vi genomför även olika former av fiske- och
vattenvårdsprojekt. Dessutom stödjer vi den fiske- och vattenvård som bedrivs av medlemmar och klubbar och
inte minst: Sportfiskarna bedriver intressepolitisk bevakning av den nationella fiske- och vattenvården. För att
klara detta krävs kompetens, specialistkompetens. Detta har Sportfiskarna och den efterfrågas i allt högre
grad av andra. Framförallt av de myndigheter och organisationer vi samverkar med i dessa frågor eller vilkas
vatten vi förvaltar och upplåter.
Ju mer och bättre kompetens, desto bättre och mer effektivt kan vi driva våra frågor! Men kompetensen kostar
också att upprätthålla. Att erbjuda tjänster i viss omfattning bidrar till att Sportfiskarna kan ha kvalificerad
kompetens på avgörande områden. I vissa fall är det rent av nödvändigt!
Kraftsamling på konsekvenserna av en revision av vattenlagstiftningen.
Sportfiskarna har sedan många år drivit kravet på en revision av vår otidsenliga vattenlagstiftning. Vi
medverkar för närvarande i Vattenverksamhetsutredningen där vi har bidragit med många förslag till
förändringar av reglerna för olika former av vattenverksamheter. Våra förslag innebär i stort att alla
vattenverksamheter oavsett ålder och eventuella tidigare tillstånd ska miljöanpassas och genomgå en modern
miljöprövning. Kostnaderna för denna anpassning ska bäras av verksamhetsutövaren. Kan inte verksamheten
bära sina miljökostnader ska den inte beviljas tillstånd. Kostnaderna för att reparera gångna miljösynder ska
varken vältras över på oss sportfiskare eller på det allmänna! Sportfiskarna har även föreslagit ökade resurser
för att ansvariga myndigheter ska kunna genomföra alla de nyprövningar som krävs samt inte minst för utökad
tillsyn av alla de nya miljövillkor som blir följden av en skärpt lagstiftning. Sportfiskarnas viktigaste uppgift
framgent i detta avseende blir att bevaka och driva på så att om- och nyprövningar kommer till stånd i tillräcklig
omfattning samt att rätt åtgärder och villkor beslutas. Parallellt med detta kommer Sportfiskarna naturligtvis att
driva på för ökade resurser till fiske- och vattenvård, för åtgärder utöver vad som krävs för att
verksamhetsutövare ska uppfylla anständiga miljövillkor.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad och föreslår kongressen att avslå motionen.

Motion 5
Insänd av medlem: Åke Håkansson 207183
För att få ett ökat antal medlemmar till förbundet.
Ett sett för att vi ska få mer sportfiskare till att bli intresserade och bli mer motiverade till att gå med i
sportfiskarna så måste vi synas på ett bättre sätt och då framför allt ute på lokal nivå och i sitt närområde. Här
finns det en hel del som går att göras för vi ska bli än mer uppmärksammade både på vad det gäller fiske och
fiskevården i närområdet där vi själva vistas. Här är det viktigt att detta kommer ut i masmedierna både på
lokal nivå och på riksnivå detta kan uppnås om distrikten och klubbarna rapportera till förbundet och sedan att
det skrivs ibland anat i våran egen tidning Svenskt fiske men detta räcker inte utan det måste komma ut
mycket mer information på våran hemsida om vad som sker ut i hela vårat land. Därför motionera jag om att
förbundet uppmana klubbar och distrikt och även enskilda medlemmaratt rapportera om vad som har hänt i
sitt område till förbundet. Och även att man själva utnyttja sina egna Medier som finns på orten där man själv
vistas och skriver insändare och försöker få in reportage om olika fiske frågor och frågor som behandla vatten
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kvalité. Och då så är det både tidningar och radio män även tv som måste utnyttjas. Detta tror jag på för
kommer det ut vad vi aktiva spotfisfiskare som är anslutna till förbundet har åstadkommit vad det gäller
fiskevård och tillgänglighet till fiske så kanske det kan locka fler att ansluta sej till sportfiskarna. För så länge vi
inte får ut vad som skett så kommer alltid frågan upp vad ska jag vara med i något ting vad gör dom för mej
jag kan väll fiska än då vist är det så men visa vi vad som sker och vad vi lyckats med för fisket och
fiskevården så kan detta vara något som locka fram nya medlemmar.

Förbundsstyrelsens svar på motion 5
Förbundsstyrelen delar helt åsikten om att synligheten i media är en viktig byggsten i ett allt starkare förbund.
Sportfiskarna arbetar regelbundet med att sprida information om verksamheten, såväl lokalt, regionalt och
nationellt. Utöver den egna tidningen och sociala medier har Sportfiskarna haft med debattartiklar i flera
ledande tidningar samt reportage rörande förbundets lokala arbete i TV, radio och lokaltidningar. Själklart kan
vi tillsammans åstadkomma mer! Förbundsstyrelsen tycker därför att det är extra roligt att flera steg på vägen
redan är tagna. Förbundet har i februari anställt en PR- och kommunikationsansvarig över en tid av två år för
att öka Sportfiskarnas synlighet. Det har även i projektansökningarna för t.ex. Aktivitetsbidraget 2014 lagt till
ett krav att ta kontakt med ovan nämnd tjänsteman för att tillsammans på bred front kunna sprida
informationen om våra lokala verksamheter i media.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen står bakom förslaget i motionen och anser att det är en självklar del i den kommande
styrelsens arbete att aktivt bevaka arbetet gällande förbundets synlighet i media och föreslår därmed
kongressen att bifalla motionen.

Motion 6
Insänd av medlem: Åke Håkansson 207183
Jag anser att sportfiskarna skall arbeta för att det ska bli svårare att saluföra växter och djur som inte tidigare
tillhört den svenska faunan och som kan släppas eller planteras ut i våran egna natur. Det går inte att förbjuda
införsel av dessa och vi kan inte hellre sätta ett förbud om saluförsel av detta enligt EU. Detta fick vi klart för
oss vid ett seminarier som hölls i Tingsryd som behandlade den fruktade växten Sjögull som är utplanterad
och som förorsakar stora problem i sjön Åsnen där det även påverka sportfisket genom sin utbredning . Vi
har även sett effekter på vad som hänt i vissa sjöar där Kannadagåsen har brett ut sej med den enorma
betningen av vassar och vad det fört med sej, vasarna har helt försvunnit och ej kommit tillbaks. Även så kom
minken hit med hjälp och det är också ett stort bekymmer i våran natur som vi alla känner till. Jag motionera
där för att sportfiskarna ska gå ut med och driva en stor informations kampanj om sådant här i alla medier som
finns och sen så ska sportfiskarna gå till alla olika handels kedjor och upplysa om alla risker som finns om det
sprids i naturen på ett okontrollerat sett. Även så måste vi själva göra en insatts där vi håller på med det egna
sportfisket genom att rapportera in till myndigheter om vi ser något misstänkt där vi fiskar. Så här måste det
också informeras från sportfiskarna om hur vi som är ute vid våra vatten ska rapportera om alla förändringar vi
upptäcker och vad vi ska kunna vända oss.

Förbundsstyrelsens svar på motion 6
Sportfiskarna ser med stor oro på att främmande växter och djur sprids i våra vattenmiljöer. Förutom att
påverka myndigheter och politiker om behovet av att skärpa främst tillsyn av regler kring hantering och
försäljning av olika vattenorganismer är information om risker och konsekvenser en viktig insats. Sportfiskarna
tar bestämt avstånd från all olovlig hantering och spridning av fiskar och andra organismer. Vi informerar
regelbundet om detta i våra medier, senast beträffande spridning av så kallad prydnadsfisk och främmande
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skaldjur i vattendrag i Mellansverige. Sportfiskarna kommer att uppmärksamma problematiken ytterligare
genom information på förbundets hemsida, artiklar i tidningen Svenskt Fiske samt genom särskilda
pressmeddelande till övrig media.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad och föreslår kongressen att bifalla motionen.

Motion 7
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Kronoberg
Sportfiskarnas Kronobergs distrikt anser att det behövs en avdelning i Växjö som tar hand on oss medlemmar
i vårat område lika väl som det finns ett kontor i Kalmar så skulle det vara lämpligt att ha någon plisserad i
Växjö med des centrala läge. Vi tänker att det skulle blir en radie på 10-15 mil så täcker det en stor yta i södra
Sverige från Jönköping i norr till Kristianstad i söder och Halmstad i väster och Kalmar i öster som detta kontor
skulle kunna verka och på detta sett skulle förbundet komma närmare medlemmarna i sportfiskarna som bor i
detta området. Detta skulle säkert också hjälpa till för att öka antalet medlemmar i förbundet när det öppna
upp för ett närmande till ett kontor där medlemmarna kan vetillera sina frågor och kunna vara med och
påverka det som rör sej om sportfiske. Det finns ett stort behov om att det ska finnas ett närmande mellan
förbundet och medlemmarna för att vi inte ska tappa de medlemmarna som redan är anslutna till oss för vi har
redan märkt att det börja att diskuteras om medlemskap och vi har också förlorat flera klubbar som varit
anslutna nu måste det uppstå en vändning av detta. Sen så har vi många frågor som vi måste ha hjälp med
vad det gäller fiskevård och tillgänglighet till fiske i vårat område av någon person som är inriktad på sådant
här. Det har diskuterats om en placering av ett kontor i Växjö för några år sedan då våran förbundssekreterare
var på besök i Växjö men detta rann ut i något vatten och för svann då. Nu när det finns en som är plisserad i
Kalmar så kunde det kanske vara en lösning till att börja med att det delas på denna befattning mellan Växjö
och Kalmar. Därför motsjonera vi om att det skapas ett kontor i Växjö.

Motion 8
Insänd av medlem: Roger Dahlfors 1359256 samt distriktet Sportfiskarna Kronoberg
Regionkontor Sydost (Förslagsvis Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Jönköping)
Bakgrund:
Vi har sett hur framgångsrika de olika regionkontoren i landet blivit och hur verksamheten i dessa regioner
ökat samt att klubbarna har fått hjälp och stöd av dessa.
Förslag :
Inrätta ett regionkontor sydost (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Jönköping) där vi får en kontakt på nära håll
som hjälpa distrikt och klubbar med alla de frågor som uppstår, samt att vi köra medlemsvärvarkampanjer, få
med fler Klubbar och Fiskevårdsområden i Sportfiskarna.
Dessutom får direktanslutna medlemmar ett namn/ ett ansikte på mässor, butiker m.m. Samarbete med
redskapsförsäljare och tillverkare. Listan kan göras lång på aktiviteter och uppdrag.
Placering av regionkontoret kan alternera mellan 2 orter för att minska avstånd eller läggas central Exempelvis
Växjö.
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(Finansiering: Undersöka om det finns pengar med tanke på Vattendirektivet alt. Nationalpark Åsnen eller
kanske arbetspolitiska åtgärder)

Förbundsstyrelsens svar på motionerna 7 och 8
Det är glädjande att den satsning på regionkontor som förbundet genomfört de senaste åren uppfattas som
positiv. Styrelsen delar motionens budskap att förbundet bör fortsätta att etablera regionkontor. Hittillsvarande
kontor har tillkommit i nära samverkan med andra aktörer som kunnat bidra till finansieringen genom en
kombination av uppdrag eller direkta bidrag. Den lokala samverkan med externa aktörer som kommuner,
länsstyrelser eller andra relevanta intressenter bör vara långsiktig och ambitionen är att kontoren på några års
sikt kan vara helt självfinansierande. En långsiktig ambition är också att förbundet skall kunna vara
representerat genom en god regional spridning på kontoren. I dagsläget saknas finansiering för nya
regionkontor, men det aktuella området är intressant och förbundsstyrelsen kommer noga bevaka
möjligheterna till samverkan med externa aktörer som på sikt kan finansiera sådant regionkontor.
Förslag till behandling
Förbudsstyrelsen anser därmed motionerna 7 och 8 besvarade och föreslår kongressen att avslå motionerna
och att expansionen av regionkontor ska ske i den takt som ekonomi och verksamhet tillåter.

Motion 9
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Kronoberg
Sportfiskekort för fler områden regioner
Bakgrund:
Sportfiskarna har framgångsrikt skapat regionsfiskekort för Göteborgs- och Stockholmsområdet. Här finns
olika typer av fiske i olika typer av vatten som varit mycket framgångsrika och uppskattade i dessa regioner
med ett stort antal sålda kort. I vårt distrikt vill ofta en sportfiskeintresserad prova på lite olika sjöar. Köper man
årskort i några populära sjöar kommer kostnaden för dessa ihop snabbt upp till flera tusen kronor.
Förslag:
Sportfiskarna i Kronoberg föreslår att Förbundet tillsamman med Distrikten/Klubbarna försöker skapa fler
Regionsfiskekort i olika delar av landet. Förbundet kan ställa upp med erfarenhet och kunskap, samt att
Distrikten kan bidra med lokala kunskaper om olika vatten. Samlade regionala fiskekort likt de i som finns, bör
kunna reducera kostnaden samt att vi får fler medlemmar, då dessa kort endast ska kunna köpas av
medlemmar för en något reducerad avgift. Övriga köper för ett högre pris.
Tänkta områden kan vara runt en stad eller varför inte en region (kommun, län, område ) Här kan klubbar och
distrikt tillsammans välja och försöka få ihop attraktiva områden. Förbundet har här kunskap och erfarenhet
hur man går till väga. Sportfiskarna som organisation ger goodwill och attraktiva fiskekort.
Dessa kort skall ses som ett komplement för de Fiskvårdsområden som redan har vanliga fiskekort och som
väljer att vara med. Dessutom får Fiskevårdsområdena gratis reklam för sitt vatten i och med att Sportfiskarna
rekommenderar dem.

Förbundsstyrelsens svar på motion 9
Sportfiskarna har som ett av sina främsta mål att underlätta möjligheten till sportfiske för sina medlemmar. I
detta ingår naturligtvis att verka för god tillgänglighet till fiske till en rimlig kostnad. Sportfiskarna arbetar därför
aktivt för att finna och utveckla olika former av förvaltning och upplåtelser av fiske till medlemmar och
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allmänhet. I flera fall sker detta efter samverkan med klubbar och distrikt som kan lägga grunden genom
kontakter och samverkan med lokala fiskerättsinnehavare. I detta arbete kan förbundet naturligtvis bistå med
kunskap och erfarenheter från redan befintliga förvaltnings- och upplåtelseverksamheter. För att gå vidare
med förslag och idéer om förvaltnings- och upplåtelseformer bör kontakt lämpligen tas med något av
förbundets distrikt eller regionkotor.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad och föreslår kongressen att bifalla motionen i de delar
som avser att förbundet skall arbeta för att tillgängliggöra fiskevatten för allmänheten.

Motion 10
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Kronoberg
Medlemskapet för Förbundsklubbsmedlemmar.
Bakgrund:
Kronobergsdistriktet lämnade till förra kongressen in en motion samt även tankar och funderingar i samband
med organisationsutredningen på nytt system för medlemskap i Sportfiskarna.
På kongressen erbjöd vi oss att delta i fortsatt arbete kring medlemskapet och dess olika former.
Vi har sedan dess diskuterat vidare om hur vi ska kunna bli fler registrerade medlemmar i Förbundet. (idag är
vi bara en lite del av vad vi en gång var, samt att det verkar som vi inte ökar i någon större utsträckning över
tid) Vi har dock ca 20000-25000 förbundsklubbsmedlemmar som vi inte redovisar eller har namn på. Vi
erbjuder dem inte tidningsprenumeration eller andra förmåner och de erhåller inget medlemskort som visar att
de är medlemmar i sportfiskarna.Vi har dessutom en mängd klubbar som valt att inte ansluta sig som
Förbundsklubb pga. att man inte får något för pengarna. (medlemskort, erbjudande m.m.)
FÖRSLAG:
Medlemskap som Förbundsklubbsmedlem 50:- /år.
Medlemmen registreras av klubben på en lista som exempelvis skickas till distriktet som registrerar in dem i
medlemsregistret. (kan var en elektronisk lista som lätt läggs in i vårt förbundsmedlemsregister) Förbundet får
tillgång till en mängd nya adresser.
De gamla förbundsklubbsavgiften som många klubbar ansett orättvis eftersom den slår hårt om man hamnar
strax över en gräns SLOPAS. Klubbarna kan nu lätt se att det kostar 50:-/medlem och kan ta ut den av
respektive medlem om så önskas. Medlemmen erhåller ett medlemskort (speciellt
Förbundsklubbsmedlemskort) som utfärdas direkt av förbundsklubben (skrives för hand eller med hjälp av
dataprogram). Medlemskortet skall har Sportfiskarna logotyp. Varje klubb tilldelas ett klubbnummer och
Medlemsnumret blir klubbnumret följt av löpnummer ( ex : 245 – 62).
Varje Förbundsklubbsmedlem erhåller Fiska Gratis tidningen. Kan fås direkt eller från förbundet. Dessutom
erbjudande om att prenumerera på medlemstidningen Svenskt Fiske + erbjudande om fullvärdigt medlemskap
som innebär att man kan deltaga i DM och SM tävlingar. Här kan olika rabattsatser eller erbjudande provas för
att få fler prenumeranter och fullvärdiga medlemmar.
Övriga medlemskap
Medlemsklubbsmedlem och Fristående medlemskap behöver inte ändras.
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Motionen är en ”arbetsmotion” dvs. delarna kan ändras, innehållet kan innehålla mer eller mindre. En
arbetsgrupp bör tillsättas med representanter från olika distrikt och klubbar som jobbar ihop ett förslag.

Förbundsstyrelsens svar på motion 10
Förbudsstyrelsens medlemsformskommitté har på uppdrag av kongressen 2012 arbetat med frågan om
framtida former för medlemskap kopplat till verksamhet, ekonomi och organisation. Resultatet av kommitténs
arbete framgår av proposition 1.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad i och med proposition 1 och föreslår därmed kongressen att
avslå motionen.

Motion 11
Insänd av distrikt: Sportfiskarnas Halland
Motion till Sportfiskarnas Kongress 2014
Vi på Hallandsdistriktet deltar i de halländska vattenråden samt är offensiva med att arbeta för vattenvård och
mot myndigheter. Vi bevakar vattenföretag som kraftverksanläggningar och dikesföretag. Halland har 68
procent av Västerhavets vildlaxåar som idag utnyttjas som vi ser det på ett felaktigt sätt. Exempelvis finns 232
st registrerade kraftverksdammar och 7000 dikningsföretag. Vi håller dessutom bevakning på kusten i vårt 20
mil långa landskap. Vi arbetar med kantzoner läng våra vattendrag och att få stopp på de många
dikningsföretag som finns. En vision vi har är att vi får fria vandringsvägar i alla våra vattendrag och kunna få
tillbaka vildlax och flodpärlmussla i tillfredställande bestånd. En frisk halländsk kust utan mängdfångande
redskap tycker vi borde vara en självklarhet.
Kostnader inom organisationen går bland annat till resor, dator, telefon, deltagande i vattenråd, bevakning av
vattenföretag, kontakter med markägare, kommuner, Länsstyrelse, mm. Kostnader går också till för i vårt fall
medlemskap i Fiskeområde Halland samt att vi har en egen hemsida.
Vi skiftar mötes platser till olika styrelsemedlemmar då medel för egen lokal inte finns. Till plats för styrelse
möte är oftast minst 7 mil. I avsaknad av tillräckliga medel i vår kassa får vi ta egna medel till att kunna utföra
våra arbeten till fullo. Vi får dessutom vara engagerade ideellt även på arbetstid då de flesta av oss i styrelsen
arbetar.
Under 2013 har vi bland annat varit med att få stopp på dikningsföretag i Viskan och Edenbergaån. Bidragit till
att rädda Buttorpsforsen så att sista i Ätrans huvudfåra inte blir utbyggd. Engagerat oss i fiskväg förbi
Hyltedamm i Nissan. Fiskväg och utsläpp från planerat reningsverk till Lagan. Varit på förhandlingar om
fiskvägar förbi kraftverk i Lillån i Ätran samt Bertekvarn och Sämbsmölla i Suseån.
För att vi skall kunna agera som organisation, även utanför ramarna krävs att vi har tillräckliga medel i vår
kassa. Vi tycker att ett extra tillskott på mellan 5000kr till 10000kr är rimligt och bör utgå för att kunna bedriva
vår verksamhet.
Vi på Hallandsdistriktet föreslår för kongressen att göra ett operativt bidrag för distriktet. Hur bidraget skall
utformas lämnas till Kongressen/Förbundsstyrelsen att utforma.
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Sportfiskarna i Hallands styrelse har spetskompetens i alla områden inom fisk, fiske och vattenvård. Vi anser
att vi är en tillgång som förbundet bör ta vara på så att vi kan fortsätta vår verksamhet och hoppas på
förbundets lyhördhet i frågan.

Förbundsstyrelsens svar på motion 11
Förbundsstyrelsen ser Hallandsdistriktets motion som ett mycket bra förslag för att stärka förbundets närvaro i
de lokala frågor där distrikt och klubbar engagerar sig. Idag ryms inom förbundet ett aktivitetsbidrag med syfte
att skapa möjlighet till främjande verksamheter. Det finns även ett distriktsbidrag som syftar till att täcka de
administrativa kostnader som distrikten har för att driva sin regionala verksamhet såsom möten, resor, dator,
hemsida mm. Förbundsstyrelsen vill gärna möjliggöra för klubbar och distrikt att lokalt och regionalt operativt
arbeta med förbundets kärnfrågor.
Förslag till behandling
Styrelsen anser därmed motionen besvarad och föreslår kongressen att bifalla motionen och ge
förbundsstyrelsen och kansliet i uppdrag att utforma bidragets administration och dess storlek med ambitionen
att kunna öppna för ansökningar i januari 2015.

Motion 12
Insänd av medlem: Bernt Åström 11382
Motion angående säkerhet och försäkring vid ungdomsverksamhet
Jag föreslår att Sportfiskarna ser över säkerhets- och försäkringsfrågor i barn- och ungdomsverksamheten på
såväl förbunds- distrikts och framförallt klubbnivå, där tävlingssanktioneringen och medlemsförsäkringarna kan
stå modell. Idag är inte ledare och deltagare fullt ansvarsförsäkrade för olyckor som kan hända när ivriga,
ovana och glada barn och ungdomar fiskar, särskilt avseende skador på tredje man.
Se över verksamheten i dess helhet och kvalitetssäkra den.

Förbundsstyrelsens svar på motion 12
Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt med försäkringar i verksamheten och kansliet arbetar löpande med
att i bästa mån möta försäkringsbehovet från de olika verksamheterna.
OBS! Nedanstående text behandlar endast vissa delar av försäkringsvillkoren.
Förbundet har en ansvarsförsäkring som idag (2014-01-01 – 2014-12-31) omfattar föreningsverksamhet.
Försäkringen gäller även vid sanktionerade tävlingar där man följer förbundets säkerhetsbestämmelser samt
skadeståndsskyldighet som kan åläggas enskild medlem vid tillsynsuppdrag vid fiskevatten. Försäkringen
gäller för Sportfiskarna samt till förbundets anslutna föreningar och medlemmar. Föreningar, deltagare och
ledare i föreningsverksamheten är därmed ansvarsförsäkrade genom sitt medlemskap. Deltagare som inte
innehar ett medlemskap i förbundet är dock inte ansvarsförsäkrade då det inte är möjligt att tecknade denna
typ av ansvarsförsäkring med våra försäkringsbolag.
Förbundet arbetar på att få fram en försäkring som kommer möjliggöra för föreningar att vid enskillda
evenemang för allmänheten olycksfallsförsäkra deltagare som inte är medlemmar. Förhoppningen är att
denna försäkring skall vara tillgänglig till sommaren 2014.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen kommer även fortsatt att försöka tillgodose försäkringsbehovet i största möjliga mån och
anser därmed motionen besvarad och föreslår kongressen att bifalla motionen.
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Motion 13
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Skaraborg
Bakgrund:
Flera gånger varje år har distriktstävlingsledarna ett arbete att göra för att distriktets kvalificerade tävlande
skall kunna delta på de olika SM-tävlingarna. För varje SM-anmälan är det nya mailadresser, nya
kontonummer, nya kontaktpersoner och ofta nya formulär som skall fyllas i. Detta gör att det lätt blir fel och
onödigt krångel att lösa uppgiften. Den klubb/distrikt som tar på sig att arrangera ett SM måste också ha en
kontaktperson som måste ta emot anmälningar och frågor under ganska lång tid som förmodligen inte är van
vid olika frågor.
Förslag:
Om förbundet med sin anställda personal tog emot anmälan, registrering och betalning för SM skulle det
troligtvis underlätta för distriktstävlingsledarna. Samma formulär, samma mailadress, samma kontaktpersoner
och samma kontouppgifter skulle göra att risken för fel minskar från år till år. Den klubb/distrikt som tagit på sig
att arrangera ett SM kan fullt ut koncentrera sig på själva tävlingsdagarna och i god tid före få
deltagarunderlag på ett fastställd underlag från förbundet. Samma år från år och lika emellan disciplinerna.
Som extra bonus kan förbundet enkelt kontrollerna att de antal deltagare som anmälts på DM
överensstämmer med antalet uttagna för SM.

Förbundsstyrelsens svar på motion 13
Idag finns inte upparbetade rutiner eller resurser att hantera dessa frågor på tjänstemannanivå.
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför att anställd tjänsteman tillsammans med tävlingskommittén
framöver ser över de rutiner och underlag vilka ligger till grund för dagens administrativa hantering av SMtävlingar.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad och föreslår kongressen att avslå motionen.

Motion 14
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Skaraborg
Bakgrund:
Det blir svårare och svårare att propagera för att klubbar skall sanktionera tävlingar som inte är DM-tävlingar.
Det är också svårt för distriktstävlingsledare att motivera vad pengarna för sanktioneringsavgifter går till när
det inte redovisas på förbundstävlingsmötet.
Förslag:
Tillse att det sker en riktig redovisning av inkomster och utgifter som kommer från tävlingsverksamheten som
presenteras minst på förbundets tävlingsmöte.

Förbundsstyrelsens svar på motion 14
Tävlingsverksamheten är inte ekonomiskt fristående från övrig verksamhet inom förbundet. Tävlingsbudgeten
balanseras årligen utifrån målsättningen att de medel som kommer in också går tävlingsverksamheten till
nytta. Till exempel lön, kontor och övriga kostnader för anställd tjänsteman som hanterar tävlingsfrågorna tas
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inte från tävlingsverksamhetens intäkter utan från den övergripande budget som sätts för främjandefrågor
inom förbundet. Därmed är tävlingsverksamhetens intäkter och utgifter inte en fråga för tävlingsmötet utan för
förbudsstyrelsen.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen anser därmed motionen besvarad och föreslår kongressen att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens svar på motion 15 – 32
Motionerna 15 – 32 rör tävlingsregler och tävlingsbestämmelser och förbundsstyrelsen anser att beslut ska tas
av de som har den bästa sakkunskapen, det vill säga de aktiva i tävlingsverksamheten. Enligt förbundets
stadgar § 19 kan kongressen hänskjuta motioner av denna karaktär till tävlingsmötet för beslut.
Förslag till behandling
Förbundsstyrelsen anser därmed motionerna besvarade och föreslår kongressen att hänskjuta motionerna till
tävlingsmötet för beslut.

Motion 15
Insänd av medlem: Daniel Eriksson 110207 och Martin Södergårds 232479 från Svegs Sportfiskeklubb
Arter som ska räknas i grenen pimpel
Bakgrund
I grenen pimpel räknas förnärvarande enbart arten abborre. I övriga grenar så som traditionellt och modernt
mete och mormyska räknas alla arter. Många pimpeltävlingar runtom i Sverige räknar idag all fisk.
Förslag
Vi föreslår att all fisk oavsett art räknas i grenen pimpel, exklusive gädda. Undantag kan få göras för hotade
arter.
Argument till förslaget
Pimpelfiske för gemeneman innebär inte bara abborrpimpel. Det är svårt att förklara för ej insatta varför bara
abborre räknas.
Tävlingsformen heter inte abborrpimpel utan rätt och slätt pimpel. I övriga grenar räknas all fisk. Där verkar det
inte vara något problem med detta.
Att enbart räkna abborre kan få till följd att uttaget av abborre i ett vatten blir för stort och att balansen rubbas.
Exempel på detta finns på flera håll i landet där abborrbeståndet fått stryk av mycket tävlande. Att räkna all fisk
skulle rimligtvis göra ett mer varierat artuttag i sjöarna. Det finns en debatt kring huruvida pimpeltävlingar
sanktionerade av Sportfiskarna bedrivs i fiskevårdande syfte när endast abborre tas upp.
Vissa fiskevårdsområden kräver redan nu att vi räknar all fisk för att hålla balans i fiskebestånden.
Med fler arter får tävlingen också större dimensioner vad gäller val av utrustning och taktik.
I många tävlingar/klubbar runtom i Sverige räknas all fisk utom gädda. Det fungerar alldeles utmärkt och
innebär inte att deltagarantalet sjunker. Snarare borde detta innebära att en bredare krets fiskare kan vilja
delta.
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Argumentet att det alltid varit så att enbart abborre räknas är inte sant. När pimpel blev en SM-gren räknades
nämligen all fisk.
Intresset för tävlingsfiske minskar. Därför måste vi våga tänka i nya banor.

Motion 16
Insänd av medlem: Daniel Eriksson 110207 och Martin Södergårds 232479 från Svegs Sportfiskeklubb
Bakgrund
Nuvarande regler innebär att ett lag i pimpel och traditionellt mete består av fyra personer.
Antalet tävlande i grenarna minskar och för många klubbar kan det vara svårt att få ihop lag i varje klass. I
Nordiska mästerskapen i pimpel består lagen av tre personer.
Förslag
Vi föreslår att antalet lagmedlemmar ska minskas från fyra till tre personer.
Argument till förslaget
Förslaget skulle innebära att det blev fler lag som deltar i DM- och SM-tävlingar. Det blir enklare att få ihop ett
komplett lag. Framför allt kommer det vara betydelsefullt för de klasser som har få tävlande. Förslaget innebär
inte att lagkänslan försvinner.
Intresset för tävlingsfiske minskar. Därför måste vi våga tänka i nya banor.

Motion 17
Insänd av klubb: Svegs Sportfiskeklubb
Motion till tävlingsmötet 2014 om ändring av klassindelning i grenarna pimpel och traditionellt mete
Bakgrund
I dagsläget finns 11 klasser i grenarna pimpel och traditionellt mete:
Yngre herrjunior
Yngre damjunior
Äldre herrjunior
Äldre damjunior
Herrsenior
Damsenior
Yngre herrveteran
Yngre damveteran
Äldre herrveteran
Äldre damveteran
Arrangör
I övriga grenar finns betydligt färre klasser.
Vid nordiska mästerskapen i pimpel används klassindelningen:
Herrjunior
Damjunior
Herrsenior
Damsenior
Herrveteran
Damveteran
Förslag
Vårt förslag är att det i grenarna pimpel och traditionellt mete ska finnas följande klasser:
Herrjunior
Damjunior
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Herrsenior
Herrveteran

Damsenior
Damveteran

Nedre åldersgräns för veteranklasserna föreslår vi sätts till 60 år. Övre åldersgräns för juniorklasserna föreslår
vi sätts till 19 år.
%-talen för kvalificering till SM-tävlingar föreslår vi enligt följande:
Individuellt
•
•
•

Herrjunior 50%
Damjunior 100%
Övriga klasser 15%

Lag
•
•
•

Herrjunior 50%
Damjunior 100%
Övriga klasser 10%

Förslaget innebär att arrangörsklassen tas bort. De klubbar som arrangerar DM och SM får som tidigare ett
antal friplatser till SM. Istället för att tävla i en arrangörsklass så får dessa tävla i den klass de normalt tillhör.
Argument för förslagen
Färre klasser innebär ett enklare arrangemang, snabbare prisutdelning och fler deltagare i respektive klass.
Statusen för att vinna ett SM borde därför också bli högre.
Många tävlingar runt om i Sverige använder denna klassindelning idag. Det innebär inte att deltagarantalet blir
lägre.
Att slå ihop veteranklasserna och höja åldern för seniorer ser vi inte som något större problem. Många yngre
veteraner är konkurrenskraftiga gentemot seniorerna. I en hel del tävlingar har veteraner högsta vikt. Pimpel
och mete har alltså inte bara med fysik att göra utan erfarenhet spelar också en stor roll.
Att slå ihop juniorklasserna känns som nödvändigt då deltagarantalet i klasserna är för lågt i dag, inte minst så
i lagtävlingen. Detsamma gäller för damveteranklasserna.
Att ge DM-arrangörer möjlighet att få tävla i sin ordinarie klass i SM bör göra det enklare för DM- och SMarrangörer att hitta personer som är beredda att arrangera tävlingar på ett bra sätt. Det kan också handla om
att hjälpa juniorer eller ordna sidoaktiviteter. De som arrangerat DM-tävlingar vet att ansvaret för ett sådant
arrangemang påverkar det egna tävlandet negativt.
Denna typ av klassindelning användes i båda grenarna tidigare och fungerade alldeles utmärkt då.
Intresset för tävlingsfiske minskar. Därför måste vi våga tänka i nya banor.

Motion 18
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304
Motion angående regelförtydligande i pimpel
Nuvarande text i Särskilda tävlingsbestämmelser för pimpel.
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Tävlingsplats
Avståndet mellan de fiskande får ej vara mindre än 5 meter, vilket även gäller lagmedlemmar.
Ändringsförslag
Förtydligande: Avståndet mellan de fiskande får ej vara mindre än 5 meter, vilket även gäller lagmedlemmar.
Det är avståndet mellan borrhålen som räknas. (således kan avståndet mellan fysiska personer vara mindre
än 5 meter)

Motion 19
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304
Motion angående traditionellt mete (och kanske ev. andra grenar)
Ändring 1: att förbjuda Gös som fångst i traditionellt mete (och kanske ev. andra grenar). Gösen är liksom
gäddan en rovfisk och tar gärna betesfisk.
Dessutom är det ju på de festa håll minimått på Gös, för att slippa hamna i en diskussion så är det bättre att
inte Gös räknas i tävlingen.
Ändring 2: att förbjuda Ål som fångst i traditionellt mete (och kanske ev. andra grenar). Som det är nu är det
förbjudet att fiske Ål nedanför ett visst antal vandringshunder. För att slippa hamna i en diskussion så är det
bättre att inte Ål räknas i tävlingar överhuvudtaget.
Ändring 3: att förbjuda Asp som fångst i traditionellt mete (och kanske ev. andra grenar).
Idag räknas Aspen som en hotad fiskart, det byggs fiskevägar på fler håll så Aspen skall kunna vandra och
fortplanta sig.
På flera håll är det fiskeförbud på Asp mellan 1 april och 31 maj.

Motion 20
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304
Kvalificering av klubblag från DM till SM gällande Pimpel och Trad. Mete
Alternativ 1
1-6 startande lag =
7-12 startande lag =
13-18 startande lag =

1 lag till SM
2 lag till SM
3 lag till SM

Alternativ 2
1-5 startande lag =
6-10 startande lag =
11-15 startande lag =
16-20 startande lag =

1 lag till SM
2 lag till SM
3 lag till SM
4 lag till SM

Motivering:
Kan bara ta Västmanland som ett exempel där har antalet lag minskat från ett 10 tal till idag 5-6st i HS
klassen, en förklaring är ett man tycker det är meningslöst att starta för man har ju ändå minimal chans att
kvalificera sig till MS då bara ett lag får åka.
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Hur många fler lag det blir som kvalificerar sig till SM har jag ingen aning om, kanske ett 10tal, för det är väl
främst i herrklasserna som ökningen sker.

Motion 21
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304
Motion angående kvalificering till SM Tävlingar
Förslag:
Att 1-3:an på Individuella Distriktsmästerskaps tävlingarna alltid skall vara kvalificerade till SM.
Motiv.
Det finns ett antal varianter på hur man kvalificerar sig till SM. DM serie, eller en kombination av dessa.
Distrikt där det bara arrangeras ett DM eller en Serie är det ju inga konstigheter, det är när det är en
kombination av DM och serie där det kvelificerar sig deltagare från båda tävlingarna som vill vill värna om
DM:ets status, DM:et bör ju anses som distriktets högst rankade tävling, därför tycker vi att 1-3:an på ett DM
skall vara kvalificerade till SM, övriga kvalificerade kan plockas från serie etc. Enligt den procentsats som
finns.

Motion 22
Insänd av medlem: Pierre Welander 16304
Motion angående handikappkort
Av någon outgrundlig anledning har en del av de tidigare lättnaderna man kunna sökt handikappkort för tagits
bort utan att det behandlats på något Tävlingsmöte.
Vi kräver att de återinförs i regelboken.
Nedan föreslagna lättnader bör finnas med i regelhäftet
HCP
1: Förlängd gångtid, 15 minuter både på ut och ingångstid.
2: Sark eller skidor
3: Borr som drivs med borrmaskin.
4: Håvhjälp
5: Hjälp att avliva fisk.
Förtydliganden skall finnas på var och en av punkterna så att den som sökt och beviljats handikapp kort skall
delges vad som gäller för just den personens lättnader.
T.ex. att spark är ett stöd och skall framföras i normal gångtakt (inte som fortskaffningsmedel på sjön)

Motion 23
Insänd av medlem: Mia Hammarlund 19722 och Ove Wennström
Återinförande av Nordiskt Mästerskap i havsfiske
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Det har kommit en hel del förfrågningar av både Svenska ,Danska och Norska havsfiskare, om att återinföra
Nordiska Mästerskapen i Havsfiske igen.
Eftersom Nordiska Havsfiskeunionen upplöster i mitten på 2000 talet, så har vi inget utbyte mellan länderna
idag.
Tanken är att öka intresset för havsfisket igen, framför allt för våra juniorer.
Det vi talat om är att ett antal personer från varje land , åtar sig att hitta lämpliga arrangörsklubbar, som redan
idag arrangerar lämpliga tävlingar.
Vad vi önskar är att Sportfiskarna skulle kunna bidraga med medaljer m.m. vart 3:e år, då Sverige är
arrangörsland.

Motion 24
Insänd av klubb: SWEA
Sanktionering
Sanktioneringskostnaderna för SM -tävlingarna skall vara fastställda och utlysta på hemsida.

Motion 25
Insänd av klubb: SWEA
Sektionsdelning för Lag-SM
Delning av sektioner skall då antalet startande lag är fler än 15. Ex. Vid 16 lag så blir varje sektion indelad i två
delar där deltagare 1-8 är en minisektion och slåss om platssiffra 1-8. Likaså för tävlande 9-16. Detta innebär
att det finns 2 lag per sektion som kan få platssiffran 1 osv. Vid ojämnt antal deltagande lag skall den 1:a
hälften av minisektionen vara den med fler deltagare.

Motion 26
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Jämtland
Motion angående VM kvalmormyska
Vi protesterar och motsätter oss med all kraft beslutet om att ha ett separat VM kval i mormyska. Inga remisser
har skickats ut till distrikten. Sveriges mormyskafiskare känner sig förda bakom ryggen och den stora
majoriteten har varit totalt ovetande.
Väldigt få tycker att detta är ett bra förslag. Förslaget att ha ett VM kval gagnar ej mormyskafisket i Sverige,
utan tvärt om tar det död på det som finns kvar. Vi borde i stället tänka över vad vi ska göra från grunden. Som
det ser ut idag är den enbart en liten kamratgrupp av inbördes beundrare som deltager i VK kvalet. Resten av
Sveriges mycket duktiga mormyskafiskare bojkottar detta. Kostnaden är hög och alla har ej råd att vara med.
Tex en fiskare från Norrbotten har en extra kostnad på 4-5.000 kr och då blir bara dom med tjock plånbok som
kan vara med inte resultatet DM och SM tävlingarna blir urvattnade när inte en landslagsplats räknas. För att
få bättre landslag i framtiden ska vi rikta in oss på ungdoms verksamheten. Referensgruppen tillsammans med
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Sportfiskarna och organiserar och leder ungdomsläger för ungdomarna. Här får Sveriges ungdomar lära sig
fiska mormyska för självkostnadspris. VM laget tas ut som tidigare på SM. Skillnaden ska vara att man före
start har anmält sitt intresse för landslaget. Man betalar ev. en högre startavgift.
Positiva med detta är att man får med ett större urval av de bästa i Sverige.
Vi kräver att de tas ett nytt beslut som grundat på de stadgar och paragrafer som finns. Självklart ska det nya
förslaget ut på remiss före beslut.

Motion 27
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Värmland
Bakgrund:
I tävlingsbestämmelserna gällande från och med 2002 fanns det möjlighet för handikappade att mot styrkande
läkarintyg söka handikappkort för följande lättnader:
1. Befrielse att avliva fisk. 2. Förlängd gångtid. 3. Hjälpmedel (på ansökningsblanketten fanns följande
alternativ spark, skidor, borrhjälp, bärhjälp, håvhjälp, gaffningshjälp samt placering på båt vid havsfiske).
Lättnad 1 formulerades 2005 om till lydelsen, Assistans med att avliva fisken, att gälla från och med 2006-0101.
Senare ändrades lättnaderna till att vara följande:
1. Förlängd gångtid. 2. Spark. 3. El-borr, de övriga lättnaderna som var uppräknade på ansökningsblanketten
blev av någon anledning borttagna, därmed försvann för ett flertal personer möjligheten att ansöka om
handikappkort för de på blanketten uppräknade lättnaderna förutom spark.
Motion: För att tävlande med styrkt handikapp att vederbörande inte kan borra själv, motionerar
Värmlandsdistriktet att borrhjälp skall införas som en sökbar lättnad.

Motion 28
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Värmland
Bakgrund:
I tävlingsbestämmelserna gällande från och med 2002 fanns det möjlighet för handikappade att mot styrkande
läkarintyg söka handikappkort för följande lättnader:
1. Befrielse att avliva fisk. 2. Förlängd gångtid. 3. Hjälpmedel (på ansökningsblanketten fanns följande
alternativ spark, skidor, borrhjälp, bärhjälp, håvhjälp, gaffningshjälp samt placering på båt vid havsfiske).
Lättnad 1 formulerades 2005 om till lydelsen, Assistans med att avliva fisken, att gälla från och med 2006-0101.
Senare ändrades lättnaderna till att vara följande:
1. Förlängd gångtid. 2. Spark. 3. Elborr, de övriga lättnaderna som var uppräknade på ansökningsblanketten
blev av någon anledning borttagna, därmed försvann för ett flertal personer möjligheten att ansöka om
handikappkort för de på blanketten uppräknade lättnaderna förutom spark.
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Motion: För att tävlande med styrkt handikapp att vederbörande inte kan bära sina fiskeutrustning själv,
motionerar Värmlands-distriktet att bärhjälp skall införas som ansökningsbar lättnad.

Motion 29
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Värmland
Bakgrund:
I tävlingsbestämmelserna gällande från och med 2002 fanns det möjlighet för handikappade att mot styrkande
läkarintyg söka handikappkort för följande lättnader:
1. Befrielse att avliva fisk. 2. Förlängd gångtid. 3. Hjälpmedel (på ansökningsblanketten fanns följande
alternativ spark, skidor, borrhjälp, bärhjälp, håvhjälp, gaffningshjälp samt placering på båt vid havsfiske).
Lättnad 1 formulerades 2005 om till lydelsen, Assistans med att avliva fisken, att gälla från och med 2006-0101.
Senare ändrades lättnaderna till att vara följande:
1. Förlängd gångtid. 2. Spark. 3. Elborr, de övriga lättnaderna som var uppräknade på ansökningsblanketten
blev av någon anledning borttagna, därmed försvann för ett flertal personer möjligheten att ansöka om
handikappkort för de på blanketten uppräknade lättnaderna förutom spark.
Motion: För att tävlande med styrkt handikapp att vederbörande inte kan håva fisken själv, motionerar
Värmlandsdistriktet att håvhjälp skall införas som ansökningsbar lättnad.

Motion 30
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Södermanland
Förändrade åldersgränser tradmete / pimpel på herr – damsidan
Senior
Alt2

20 – 50 år
20 – 55 år

spann på 30 år
spann på 35 år

Veteran
alt 2

51 – 70 år
56 – 70 år

spann på 19 år
spann på 15 år

Ä Veteran

71 – och uppåt

Motiveringar
1 Många tävlingsfiskare börjar befinna sig i åldern 75 – 90 + och det är naturligt handikappade mot yngre i
nuvarande klassindelning.
2 Veteranklasserna är väldigt små. I vissa fall borde nästan borta.
Ett större spann skulle även gynna klassen.
3 20 – 25-åringar är naturligt starkare / uthålligare än 50 – 55 – årigare motståndare.
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Motion 31
Insänd av distrikt: Sportfiskarna Jämtland
Det nya upplägget för SM-tävlingar och uttagningar till VM i Mormyska
Anslutna föreningar och medlemmar till Sportfiskarna i Norrbotten vill härmed protestera mot det nya
tävlingsupplägget och rekommendera Sportfiskarna att återgå till tidigare upplägg för SM-tävlingar där
uttagning till VM sker på SM.
För detta ställningstagande finns många skäl att anföra. För oss som bor längst upp i landet är det för de allra
flesta ekonomiskt helt uteslutet att delta i 2 tävlingar med anledning av rese och boendekostnader. Dessutom
tillkommer en hög startavgift på VM-uttagningen.
Inriktningen att tävlingarna skall hållas i Mellansverige ser vi som diskriminerande och ger oss inte samma
möjligheter som boende i Syd och Mellansverige. Vi har en relativt aktiv verksamhet i förhållande till många
andra delar av landet vilket belyses av att vi på det senaste DM:et hade 41 startande. Med det nya systemet
kommer intresset för Mormyskatävlingar med stor säkerhet att svalna. Vi kan, redan nu, konstatera att vi har
väldigt få anmälda till årets SM. De signaler som kommit från klubbarna är entydiga och vi befarar att inga
anmälningar kommer att ske till VM-uttagningarna.
Vi vågar påstå att detta beror på det nya upplägget av SM-tävlingarna. På sikt kommer det uteslutande att
representeras av representanter från Syd- och Mellansverige som kvalar och tävlar på VM
Det finns klubbar inom Norrbottensdistriktet som kan tänka sig att ställa upp som arrangörer för Mormyska-SM
men i den uppkomna situationen faller givetvis sådana tankegångar. Vi befarar att intresset för SM-tävlingar
kommer att svalna betydligt i och med att vikten av framgångar i SM saknar betydelse, eftersom de inte är
kvalificerande till VM.
Vi kan ha viss förståelse att anledningen till förändringen är att höja nivån på kvalificeringar men då får man
anpassa nivåhöjande åtgärder till lokala tävlingar, DM och SM.
Finansieringen för deltagande på VM kan inte lösas genom höjda startavgifter, utan måste ske på annat sätt.
Konsekvensen av det nya regelverket blir att blir att VM-uttagningar i realiteten endast anpassas till
tävlingsintresserade inom ett begränsat geografiskt område.
Vi anser att det är viktigare, och borde också vara i Sportfiskarnas riksintresse, att Mormyskafiske är en
breddverksamhet som inte styrs mot en elitverksamhet där endast ett fåtal kan delta och få ges chansen att
tävla om SM-medaljer och deltagande på VM.
Föreningar med aktiva medlemmar i Sportfiskarna som står bakom denna skrivelse
Greger Lindblom - SFK Minkarna, Tage Nyberg - SFK Luleå, Conny Svingdahl - Nilivaara SFK, Stig Granström
- Råneå SFK, Rolf Drugge - Haparanda SFK, Jerry Lindblom - Storforsens SFK, Hasse Berg - Bodens SFK, JO Anttila - Tornedalens SFK, Torbjörn Sandelid - Överkalix Spinn & Flugfiskeklubb, Tommy Svanberg - SFK
Kalix

Motion 32
Insänd av medlem: Johan Tikkanen 170779
Förslag på ändring av regel
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Gren: Internationellt mete
Åtgärd: Slopa feederfiske (med spö och rulle) på Lag DM och Lag SM
Påverkar: Lag DM och Lag SM
Motivering: Justering i enlighet med det internationella regelverket.
Idags läget är det helt i sin ordning att fiske feeder (bottenmete) på Lag SM och Lag DM.
Lagen som sen kvalar till ett Klubblags VM får inte använda denna metod eftersom den ej godkänns eller är
tillåten.
Feederfiske (bottenmete) är en egen gren idagsläget med DM och kvalifikationer till VM.
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