
Noteringar från öppet SPÖ-möte den 11/8 2016 

Närvarande: Kalle Svalberg, Christer Johansson, Rolf Wahlberg, Kenneth Edlund, Martin 

Axelsson, Torleif Söderlund, Johan Sörberg, Marie Sigfridsson, Majvor Söderlund, Jan Östen 

Sölvebrand och Gunnar Eriksson. 

1. Gunnar hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Reflektioner om SM i pimpling:                                                                                              

En lyckad aktivitet, men mycket jobbiga, tidskrävande förberedelser. Fler borde ha 

engagerats i detta. Vårt sätt att klara av arrangemanget har väckt beundran runt om i 

landet. Visar på en stor potential att klara av stora arrangemang i vår bygd. En fråga 

att fundera över är hur vi skall lyckas behålla alla de sponsorer som ställde upp vid 

SM, en annan hur vi framledes kan nyttja den kraft och uppslutning som finns i 

bygden för exempelvis andra arrangemang. 

 

3. Utvärdering av sommaraktiviteterna:  

Verkar vara svårt att locka många deltagare till sommartävlingarna. Hur lockar vi fler? 

Marknadsföring, lokalisering mm? Vi får fundera på modifierade upplägg inför nästa 

sommar.  

 

4. Inför årsmötet den 25/8: 

Utsänd verksamhetsberättelse och bokslut fastställdes. 

En budget tas fram av kassör/ordförande inför årsmötet. 

Vi skall pusha på våra medlemmar att komma till årsmötet. 

 

5. Övrigt: 

-Vid Utemässan i Lycksele blev vårt fiskearrangemang väldigt uppskattat. Torde 

återkomma till våren. Vi får då fundera om Örträskmontern skall stå i anslutning till 

fiskecentrat. 

-Vi borde kunna få fler fiskare från bygden att bli medlemmar i SPÖ. Hur ? 

-Till Pimpelotteriet 2017 har vi redan många fina priser, men behöver ett förstapris 

som lockar folk att köpa lotter. Kan vi ta mer betalt för lotten?    

 

6. Kommande träffar: 

Torsdag 25 augusti kl 18.30  - Årsmöte på Pärlan 

Torsdag 29 september kl 18.30 - Öppet Spömöte med bland annat Tävlingsplanering  

Torsdag den 6 oktober kl 18.30 - LoNa –summering 

??   - Träff med Lse kommun 

Lördag 1 oktober avhåller Sportfiskarna Västerbotten sin 

tävlingsplaneringskonferens. 

 



7. Gunnar tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

Jan Östen Sölvebrand   Gunnar Eriksson 

 

 


