
Öppet SPÖ-möte torsdag den 28 april 2016 

Närvarande. Sune Andersson, Yvonne Andersson, Berndt Wahlberg, Håkan Eleblad, Rolf 

Wahlberg, Åke Runnman, Elsebeth Wälivaara, Kalle Svalberg, Christer Johansson, Kenneth 

Edlund, Elina Båtsman, Sverker Jonsson, Jan Östen Sölvebrand och Gunnar Eriksson. 

 

1. Gunnar hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Summering SM-Pimpling 

Alla var överens om att arrangemangen fungerat smärtfritt. Trevligt att vi också fått 

så gott betyg från deltagarna. Många har mailat Åke och tackat för fint genomförda 

tävlingar. Även Sportfiskarnas centrala representanter har gett oss en stor eloge. 

Tävlingarna mycket bra uppmärksammat i media. Särskilt trevligt med TV 4:s 

sändningar från tävlingarna. Mycket bra sponsorintäkter. Hur håller vi sponsorerna 

varma så att vi kan fortsätta samarbetet framöver?  

 

Gunnar framförde ett stort tack till alla som medverkat i detta lyckade arrangemang, 

men uppmanade alla att nu först njuta av framgången och vila upp sig över 

sommaren. Till hösten får vi fundera på framtida aktiviteter. Detta fantastiska 

engagemang i bygden borde kunna nyttjas även till framtida arrangemang i bygden. 

Något att fundera på!  

 

3. Sommarens aktiviteter  

-Utemässan 27-29/5: Gemensam Örträskmonter. Prova-på-fiske för barn. 

-Gäddfiske lördag den 4/6 kl 15-18: Rolf funderar på upplägg. 

-KM i mete vid Storforsen fredag den 29/7 kl 18-20. 

-Metetävling i Granträsk lördag den 6/8 kl 13-15. 

 

4. Ekonomi 

SM borde netto ge minst 200 000 kr till klubben. 

Vi har idag cirka 112 medlemmar. Fortsätt att värva medlemmar var en uppmaning 

från Gunnar. 

 

5. SPÖ-representanter vid fisketräffar i vår 

3/5 kl 18.00 på Hotell Lappland ett möte om sportlovsaktiviter2017: Gunnar deltar. 

21/5 årsmöte för Sportfiskarna i Västerbotten: Rolf deltar. 

26/5  kl 14.30 träff med Lycksele kommun. Gunnar och Åke på plats. 

 

 

 



6. Övrigt 

-Vandringspokalerna för våra KM-tävlingar behålls av den som vunnit 3 gånger. 

-Vi kommer att få bidrag från Sportfiskarna centralt för barnaktiviterna vid 

Lyckselenappet och i samband med Utemässan. 

-Vi fastställer att vi skall ha 3 klasser vid alla våra fisketävlingar: Barn (0-8 år);  

ungdom( 9-14 år); vuxen ( 15- uppåt). Unika regler tas fram för resp. klass. 

 

7. Kommande SPÖ-träffar 

Tisdag 24/5 kl 18.30 Lona – träff i Långsele 

Torsdag den 11/8 kl 18.30 Öppet SPÖ-möte 

Torsdag den 25/8  kl 18.30 Årsmöte 

 

8. Gunnar tackade än en gång för alla medverkan i SM och avslutade mötet. 

 

Jan Östen Sölvebrand 

 


