
Öppet SPÖ-möte den 3 maj 2018 

Närvarande: Gunnar Eriksson, Inga-Lill Johansson, Sverker Jonsson, Rolf Wahlberg, Kalle 

Svalberg, Håkan Eleblad, Christer Johansson,  Jan Östen Sölvebrand, Kenneth Edlund, Torleif 

Söderlund, Mayvor Söderlund, Eva Stuge, Stig Emilsson, Åke Runnman, Marie Sigfridsson. 

1. Gunnar öppnade mötet med att berätta om beröm som fortsätter att strömma in för 

hur vi skötte Pimpel-SM. 

 

2. Rapporter 

-Jubileumsaktiviteten SPÖ 5 år – Uppskattat och trevligt. 

-Klassdraget  för mellanstadieelever i Lycksele och Bjurholm som Rolf och Eva 

ansvarade för. Vi får 1000 kr från Sportfiskarna /arrangemang. Ordna meteaktivitet 

till hösten ? 

-Uppföljning av Lyckselenappet vid träff med Lycksele kommun där Rolf fått 

informationen att kommunen räknar med att ställa upp på liknande sätt nästa år. 

 

3. Utvärderingar 

-Lyckselenappet: 75 vuxna och 90 barn/ungdomar. Verkar svårt att locka flera vuxna 

deltagare. Höjt förstapris hjälpte inte. Nå´t att fundera på. 

-Storfiskarar´n: Färre deltagare än snittet trots 10 000 kr i första pris. Vad gör vi för 

att öka intresset? Olika förslag diskuterades. Men de 3 arrangörsföreningarna var 

överlag nöjda då framförallt pimpellotteriet ger ett bra netto. 

-Lagtävlingarna vid våra fyra tävlingar lockade 5-6 lag per tävling. Ger trots allt ett bra 

netto. 

-I Pimpellotteriet såldes knappt 800 lotter. Ger ett bra netto. F n är 7 vinster ej 

uthämtade 

 -Kontantpriser, Prisbord, Förköp av pimpellotter mm diskuterades. En knäckfråga är 

vad som behöver göras för att locka fler deltagare. Olika förslag diskuterades som 

förköp av startkort med utlottning av större vinst. Damklass mm . 

 

4. DM i mete den 17 juni. Preliminärt kommer tävlingarna att förläggas ovanför 

Bomstugan.  Gunnar kollar upp upplägg. Vi torde bl annat behöva röja bort sly. 

Tillstånd av markägarna behövs. 

 

5. Sommartävlingar 

Gäddfiske i Örträsk lördag den 17 juni på kvällen. Rolf återkommer om detaljer. 

Metetävling i Vargträsk (Supanträsket) onsdag den 18 juli kl 18. 

Klubbmästerkap vid Storforsen fredag den 27 juli på kvällen. 

 



6. Ekonomin bra trots förra året förlust. Medlemsantalet fn 144. Ökar varje år. Vi har 

förlängt sponsoravtalet med VF och Sportringen. Vi jobbar vidare med övriga 

sponsorer. 

 

7. Rolf eller Gunnar är med vid Sportfiskarnas årsmöte den 19 maj. 

 

 

8. -I LoNa – projektet ska 12 skyltar sättas upp. Rolf/Åke fixar skyltarna som sätts upp av 

resp. FVO. 

-Gunnar skickar ut årsutskick med bl annat kallelse till årsmötet till alla medlemmar 

runt midsommar. 

Resp. by redogjorde för sommarens arrangemang i resp. by. 

 

9. Under punkten övrigt diskuterades behovet av koll av skryllor/fiskeväskor vid våra 

tävlingar för att undvika diskussioner om fusk med medhavd fisk. 

Även förslag om fler interntävlingar kom upp. Ett sätt att öka gemenskapen i 

föreningen. 

 

10. Kommande träffar: 

Torsdag den 9 augusti kl 18.30 – Öppet SPÖ-möte 

Torsdag den 23 augusti kl 18.30 – Årsmöte. 

 

11. Gunnar avslutade möte. 

 

 

 

 


