
Anteckningar från öppet SPÖ-möte 171116 

Närvarande: Gunnar Eriksson, Karl-Göran Svalberg, Christer Johansson, Håkan Eleblad, 

Kjell-Åke Båtsman, Kenneth Edlund, Sverker Jonsson, Åke Runnman, Elsebeth Wälivaara, 

Rolf Wahlberg, Uno Persson, Ewa Stuge, Majvor Söderlund, Thorleif Söderlund 

Öppnande 

 Gunnar öppnar mötet och hälsar oss välkomna 

Rapporter 

 Sportfiskarnas tävlingskonferens besöktes av Gunnar som meddelar att våra 

önskemål vad gäller tävlingar och tävlingsdatum godkändes utan ändringar. DM-

tävlingar från 2018-2023 bifogas 

Pimpellotteri 2018 

 Lotteritillstånd är fixat och gäller under perioden 2017-2020. Vi räknar med ca 

600-700 lotter och vinsterna är snart klara. Gunnar levererar i december lotter 

till respektive förening. 

Tävlingstillfällen 2018 

 Lista bifogas (OBS fel datum på Storfiskar’n i Vargträsk, ska vara 31/3) 

Tävlingsutveckling 

 Vi testar att köra lagtävling i vuxenklassen på Lyckselenappet och om det faller 

väl ut så provar vi även på Storfiskar’n. Max 3 tävlande i varje lag och 200 

kronor i laganmälningsavgift varav 60 % går tillbaka till segrande lag. Pokaler 

delas ut som tidigare och till totalsegrande i lag i Storfiskar’n. 

 Förstapriset i Lyckselenappet ökas till 10.000 kronor 

 Vid sommartävlingarna ska vi försöka öka deltagarantalet och vi diskuterar hur 

och bestämmer preliminära datum på januariträffen den 25 januari klockan 

18.30. 

Ekonomi 

 Just nu är medlemsantalet 128 och kassan är god. Finns fortfarande några 

”gamla” medlemmar som inte betalt medlemsavgiften och vi fortsätter att försöka 

värva fler medlemmar. 

 Vi fortsätter även att söka fler samarbetspartners för att underlätta 

prisanskaffning mm. 

SPÖ:s mål och visioner 

 Ungdomssektionen fortsätter sitt arbete 

 Tävlingssektionen likaså 

 Studiecirklar ska vi fundera på vad vi vill engagera oss i, flugbindning mm 

 Prispengar i Storfiskarn återkopplar vi till på januarimötet (7 500/10 000 

kronor). Om respektive arrangör höjer förstapriset till 7.500 per deltävling höjer 

SPÖ totalpriset till Årets Storfiskare från 5.000 till 10.000 kronor. 



 När det gäller framtida större tävlingsarrangemang tar vi de funderingarna 

under kommande år. 

Övrigt 

 LONA-projektet är avslutat med undantag av skyltarna som sätts ut till våren 

 Skolaktivitet under våren, förslagsvis mars månad, med en åk 6 från 

Castorskolan, Bjurholm som visat intresse för att delta. Vi kollar upp om det går 

att ordna sponsrad busstransport via Wennbergs buss. Förslag på fiskeområde blir 

nedanför campingen som är ett lättfiskat område. Gunnar kollar med 

Sportfiskarna om deras ”klassdraget” 

 Jubileumsaktivitet fastställs på januarimötet den 25 januari. Förslag finns på 

aktivitet söndag 4 mars 2018, precis på dagen fem år efter SPÖ:s bildande. 

 Vi arrangerar DM i mete den 17 juni 2018 och även detta diskuteras på 

januarimötet. 

Nästa träff 

 Torsdagen den 25 januari klockan 18.30 på Pärlan. Då vi bland allt annat ska 

planera för Lycksele-nappet och Storfiskar’n 

Avslutning 

 Gunnar avslutade mötet där vi under tiden även hunnit med det obligatoriska 

goda fikat som framdukats av Anneli med personal 

Kommande aktiviteter 

 Femårsjubileum SPÖ – söndag 180304 

 Lyckselenappet – söndag 180311 kl 11.00-14.00 

 Storfiskar’n Långsele – söndag 180318 kl 11.00-13.00 

 Storfiskar’n Vargträsk – lördag 180331 kl 11.00-13.00 

 Storfiskar’n Örträsk – lördag 180407 kl 11.00-13.00 

 KM pimpel Granträsk/alt Flakaträsk – lördag 180414 kl 11.00-13.00 

 

Vid tangentbordet/Åke 

 

 


