Konstituerande styrelsemöte och öppet SPÖ-möte den 5 oktober 2017
Närvarande: Gunnar Eriksson, Inga-Lill Johansson, Sverker Jonsson, Martin Axelsson, Rolf
Wahlberg, Kalle Svalberg, Håkan Eleblad, Christer Johansson, Jan Östen Sölvebrand, Kenneth
Edlund, Elina Båtsman, Johan Båtsman, Kjell-Åke Båtsman, Torleif Söderlund, Majvor
Söderlund, Ewa Stuge, Sune Andersson, Yvonne Andersson.
1. Öppnande
Ordföranden Gunnar Eriksson hälsade välkommen.
2. Styrelsen konstituerades enligt följande:
Vice Ordförande Rolf Wahlberg, Kassör Elsebeth Wälivaara, Sekreterare Jan Östen
Sölvebrand och Informatör Åke Runnman. Ordförande Gunnar Eriksson valdes på årsmötet
170824.
3. Rapporter
- Årsmötet. Bättre uppslutning än förra året
- Info från träff med Lycksele kommun om Lyckselenappet denna dag. Ändrad tävlingsdag till
söndag den 11 mars 2018. Tävlingscentrat flyttas till Gammplatsen. Vi höjer förstapriset till
10.000 kr i vuxenklassen och fortsätter samtidigt satsning med bl a gratis utrustning för barn
och ungdomar. VI inför en lagtävling i vuxenklassen. Fler funktionärer behövs i barnområdet!
- Info från Örträsk och Långsele FVO. En bra sommar med många fiskare.
4. Preliminära vintertävlingsdatum 2018:
- Lyckselenappet söndag 11/3
- Storfiskar´n Långsele söndag 18/3
- Storfiskar´n Vargträsk lördag 31/3
- Storfiskar´n Örträsk lördag 7/4
- KM Pimpel lördag 14/3
(Defintiva datum fastställs efter Sportfiskarnas tävlingskonferens 171007)
5. Ekonomi.
Vår ekonomi är fortsatt god. Antalet betalande medlemmar är för närvarande 118 varav 21 i
tävlingsklassen. 18 nya men 28 tidigare medlemmar har ännu inte betalt avgiften. Dessa
påminns!
Alla på mötet närvarande och övriga SPÖ-medlemmar uppmanades att värva en ny medlem
var. Vi ska kunna bli 150 medlemmar detta verksamhetsår vilket skulle vara mycket
värdefullt.
Vi ska försöka få fram partners som vill stödja vår barn- och ungdomsverksamhet.
6. Verksamhetsplan 17/18.
Förutom tävlingarna så skall vi med anledning av klubbens 5-års jubileum ha en
jubileumsaktivitet just på jubileumsdagen söndag 4 mars 2018.
Ewa Stuge kollar med skolan i Bjurholm om det finns intresse att anordna en friluftsdag eller
liknande med fiske som tema.

7. SPÖ:s mål och visioner
Kort information/diskussion om ev. framtida större fiskearrangemang eller andra
arrangemang, studiecirklar mm. Detta utan att några beslut togs och fastställdes.
8. Övrigt
- LoNa-projektet. Kan ses som avslutat förutom att informationsskyltar fortfarande saknas.
- Pimpellotteri: Rolf kollar med Audio-Video om inköp av TV till rabatterat pris. Fem priser för
minst 500 kr/styck måste vara klara under oktober från resp. förening. Meddela dessa till
Gunnar.
- Mötet beslutade att hos Lycksele kommun söka lotteritillstånd för ändamålet. Detta med
Åke Runnman som klubbens lotteriföreståndare.
- Glöm inte att vi står som arrangör för DM i mete söndag den 17 juni 2018.
- Fundera på hur vi kan ändra upplägg för sommartävlingar 2018 för att få fler deltagare.
9. Kommande möten
Torsdag den 16 november 2017 18.30 – Öppet SPÖ-möte på Pärlan (Lotteriet klart!)
Torsdag den 25 januari 2018 18.30 – Öppet SPÖ-möte på Pärlan
10. Mötet avslutades.

Jan Östen Sölvebrand
Sekreterare

Gunnar Eriksson
Justerare

