
ÖPPET SPÖ-MÖTE ONSDAG DEN 7 MAJ 2014 

Närvarande: Jan Sjögren, Kenneth Öjstam, K-G Svalberg, Rolf Wahlberg, Elsebeth Wälivaara, 

Åke Runnman, Johan Båtsman, Sverker Jonsson, Martin Axelsson, Greger Jonsson, Gunnar 

Eriksson och Jan Östen Sölvebrand. Anmälda förhinder: Elina Båtsman, Kenneth Edlund. 

1. Mötets öppnande: Gunnar öppnade möte och gjorde en kort resumé över vinterns 

aktiviteter som av alla ansågs som mycket lyckade. 

 

2. DM i pimpelfiske: Gunnar och Jan Östen informerade om den DM-tävling som de 

besökt i Tavelsjö under april. Ett 70-tal deltagare under enkla former. Många 

tävlingsklasser och lagtävling kräver att man har en välorganiserad invägning med 

mer än en våg. Plaketter till deltagarna samt pengapriser (anmälningsavgifterna som 

delas) till bästa herre, dam och junior. 

SPÖ skall arrangera DM söndag den 29/3 2015. Tänkbara sjöar är Mörtsjön efter 

Vindelvägen och Örträsksjön. Djupkartor måste tas fram samt bättre vågar 

införskaffas. 

 

3. SM i pimpelfiske 2016 : SPÖ har skrivit på avtal om att arrangera pimpelfiske den 9-

10 april 2016. Gunnar kallar till uppstartsmöten inför SM den 22/5. Möte med 

kommunen kl 15.30 och i Örträsk kl 18.30. 

 

4. Storfiskar´n i Örträskbygden:  

2014 
Lyckade tävlingar trots problemen med isen i Örträsk.  Fler i år som deltog i alla tre 

tävlingar. Nytt deltagarrekord i Långsele och för Örträsktävlingen. Fler sponsorer och 

mer sponsorpengar i år. Bra resultat både för arrangerande föreningar och SPÖ gör 

att vi inte behöver debitera föreningarna för inköp av 1:a priset (isborr) i 

pimpellotteriet. I pimpellotteriet sålde på pricken 700 lotter vilket var färre än förra 

årets 811. 

2015 

Nästa år är det 10-års jubileum för Storfiskar´n. Målet är då att höja 1:a priset i 

totaltävlingen till 10 000 kr. Förhoppningsvis kan vi fixa en sponsor för detta. Vi 

anordnar ett pimpellotteri i likhet med i år. Vi säkrar de sponsorer vi hade i år samt 

förhoppningsvis kan vi ordna några till.  

Tävlingslördagar: Långsele 28/3, Vargträsk 4/4 samt Örträsk 11/4. Vi ser inget 

problem i att Långseletävlingen går dagen före vårt arrangemang (DM i pimpelfiske). 

 

5. Sommarens aktiviteter: 

Gäddfisketävling. Ansvarig: Rolf W. Tävlingsdag: Lördag 7/6 kl 15.00-18.00.  

Startavgifter: 100 kr(vuxen) 50 i barn (t o m 13 år) 



Resultat: baseras på totallängd. Gäddor över viss längd skall inte inlämnas till 

sekretariat utan fotas och släppas åter. Rolf tar fram fullständiga regler. 

Priser: varupriser rakt av. Gunnar fixar 1:a prisen. 

Klubbmästerskap. Ansvariga: Kenneth Edlund och Johan Båtsman. Tävlingsdag: 

Fredag 1/8 kl 18.00 1/8 vid Storforsen. Tävlingsregler mm tas fram av arrangörerna. 

 

Metartävling. Ansvariga: Bernt Wahlberg och Jan Östen Sölvebrand. Tävlingsdag: 

Lördag 9/8 kl 13.00-15.00 i Granträsksjön. Startavgifter: 100 kr(vuxen) 50 i barn (t o 

m 13 år). Resultat: baseras på totalvikt. Jan Östen tar fram fullständiga tävlingsregler. 

Servering: Granträsk byaförening svarar för servering vid sjön samt uppmärkning av 

parkeringsplatser. 

 

Årsmöte. Onsdag den 27/8 kl 18.30 i Örträsk. Preliminärt på Pärlan. 

 

6. Övrigt 

-Rolf W deltar i Sportfiskarnas årsmöte i Vännäs den 10 maj. 

-Medlemsantalet är fn 61 st. 

medlemskort tas fram av Elsebeth till nästa verksamhetsår från 1/7. 

medlemsavgiften för nästa år blir 100 kr, lägre för ungdomar enligt fjolårets 

årsmötesbeslut. 

- Information om medlemsavgift och tävlingsdagar läggs ut på Örträsk Hemsida och i 

ÖA av Åke. 

-Tävlingsklubb måste bildas för att medlemmarna skall kunna delta i DM och SM. 

Mötet (styrelsen) beslutade att en sådan skall bildas och att medlemsavgiften i den är 

200 kr (utöver medlemsavgiften i SPÖ). Formellt beslut tas på årsmötet. Denna 

tävlingsklubb kommer i praktiken att vara en sektion till nuvarande SPÖ. 

- Utemässan i Lycksele arrangeras den 30-31/5. Örträsk Intresse- och 

Hembygdsförening har en monter. SPÖ är med i den och skall ställa upp med viss 

bemanning. Åke samordnar. 

- Samarbetet med studieförbunden ger väldigt lite varför vi tills vidare lägger detta på 

is. 

- LONA – ansökan om bidrag till att ta fram fiskefolder har avslagits pga. av att man 

redan gett så mycket bidrag till fritidsfiske. Vi gör ett nytt försök nästa år. 

-Infobladet har en bra spridning och läggs bl. annat ut på Pärlan och i butiker. Sprids 

även till alla sponsorer och till de som skänkt priser. Maila Gunnar namn på företag 

som skänkt pris till våra tävlingar. 

Fler mailadresser till medlemmarna skulle underlätta och förbilliga distributionen.  

 

Nästa möte : Torsdag den 22/ 5 kl 18.30 på Pärlan. Dessförinnan har vi en träff med 

kommunen i kommunhuset kl 15.30 samma dag. Alla intresserade välkomna. Dessa 

sittningar handlar i första hand om SM 2016. 



 

7. Avslutning. 

De närvarande tackade Rolf för värdskapet och alla andra för visat intresse. Ett 

särskilt tack riktades till ”Granträskmaffian”. 

 

Jan Östen 

  


