
 

 
 
Anslut din förening till Sportfiskarna! 
Tillsammans arbetar vi för ett hållbart sportfiske för framtiden 
 
Sportfiskarna erbjuder medlemskap i förbundet till: 

• Enskilda personer, individuellt medlemskap, senior, junior och familj. 

• Föreningar som ansluter samtliga av sina medlemmar, medlemsklubb. 

• Föreningar som ansluter enbart klubben, utan krav på den enskildes medlemskap i förbundet, 
förbundsklubb. 

 
Individuellt medlemskap 

• Fysisk person boende i, eller med anknytning till Sverige, som antingen är direktansluten 
medlem eller medlem via medlemsklubb. 

 
Lokal förening 

• Förening som har anslutit samtliga sina medlemmar till förbundet, medlemsklubb. 

• Förening som ansluter enbart föreningen, utan krav på att medlemmarna är anslutna till 
förbundet, förbundsklubb. 

 
Riksklubb 

• Föreningar med specialinriktning och nationell verksamhet inom sportfisket blir medlemmar 
som Riksklubb, till exempel, Svenska Gäddklubben och Fjällorna. 

 
Fiskevårdsområde 

• Fiskevårdsområden kan ansluta sig till förbundet som förbundsklubb kategori 3. 
 
 
 
Personliga förmåner för alla med ett individuellt medlemskap 

• Medlemstidningen ”Svenskt Fiske” fem nummer/år. 
 

• Personlig olycksfallsförsäkring som gäller under fiskeaktiviteter, färd till och från fisket. 
 

• Rabatter hos många redskapshandlare, 10-15 % på ordinarie pris mot uppvisande av 
medlemskort. 

 

• Fina medlemserbjudanden på www.sportfiskarna.se samt löpande i Svenskt Fiske. 
 

• Tillgång till Sportfiskarnas kurs- och lägerverksamhet med inriktning på exempelvis 
ungdomsledarskap och fiskevård. 

 

• Rätt att delta i Sportfiskarnas tävlingar. 
 

• Rätt att närvara, rösta och yttra sig på distriktets årsmöte samt närvaro- och yttranderätt på 
förbundets kongresser. 

http://www.sportfiskarna.se/


 

 
 
Vad får föreningen? 
Status som en del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och 
 

• Motions, närvaro-, yttrande- förslags- och rösträtt vid förbundets kongresser. 
 

• Motions, närvaro-, yttrande- förslags- och rösträtt vid distriktets årsmöte. 
 

• Medlemstidningen ”Svenskt Fiske” till föreningen fem nummer/år. 
 

• Möjlighet att olycksfallsförsäkra tillsynsmän, fiskevårdare och andra föreningsaktiva. 
 

• Information från förbundet genom föreningsutskick. 
 

• Rätt att söka medel ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond. 
 

• Möjlighet att söka bidrag från Aktivitetsbidraget. 
 

• Sportfiskarna bjuder anslutna föreningar på abonnemangskostnaden för fiskekortsbutik på 
Fiskekort.se (värde 995 kr). 
 

• Konsulenthjälp och utbildning för ungdomsledare, fiskevård, mm. 
 

• Ansvarighetsförsäkring genom förbundet. 
 

• Rätt att sanktionera fisketävlingar. 
 

• Rätt att delta i lagtävlingar vid DM och SM. 
 

• Service från Sportfiskarnas studieförbund Studiefrämjandet. 
 

• Rabatt på förbundets litteratur, t ex Ekologi för Fiskevård, Fisketillsyn etc. 
 

• Möjlighet att sälja Bingolotter, Sverigelotter, julkalender, etc. 
 
 
Medlemsklubb får dessutom 

• Rabatt på det individuella medlemskapet i förbundet för sina medlemmar. 
OBS! Minsta årliga debitering är 10 seniormedlemskap. 

 

• Tillgång att gratis använda förbundets webbaserade medlemsregister. 
 

• Medlemskort med föreningens och medlemmens namn, medlemsnummer och 
distriktstillhörighet skickat direkt hem till medlemmen. 

 

• Tidningen ”Svenskt Fiske” skickat direkt hem till medlemmarna fem nummer/år. 
 

• Personliga medlemsförmåner genom ”medlemsinloggning” på Sportfiskarnas hemsida. 
 

• Ingen separat avgift för föreningen. 



 
 
Föreningens åtaganden 

• Arbeta i linje med Sportfiskarnas policy och målsättning. 
 

• Vidarebefordra information från förbundet till medlemmarna. 
 

• Föra ett uppdaterat medlemsregister. 
 

• Föra en uppdaterad förteckning över föreningens styrelse. 
 

• Förbundsklubb betalar medlemsavgiften till förbundet senast 1 mars. 
 

• Medlemsklubb betalar medlemsavgifterna för fysiska personer till förbundet löpande.  
OBS! Minsta årliga debitering är 10 seniormedlemskap. 

 

•  
 
Anslutning till Sportfiskarna – steg för steg 

1. Föreningens styrelse beslutar om att ansluta föreningen till Sportfiskarna och väljer 
anslutningsform, förbundsklubb, medlemsklubb eller fiskevårdsområde. 

 
2. Ansökningsblankett för förbundsklubb, medlemsklubb eller fiskevårdsområde fylls i och sänds 

till medlemsenheten på adressen längst ner på sidan. 
 

3. Föreningen registreras i Sportfiskarnas medlemsregister och får ett välkomstpaket från 
kansliet.  

 
4. Förbundsklubb aviseras. 

 
5. Medlemsklubb får inloggningsuppgifter till medlemsregistret och instruktioner för att komma 

igång med att hantera förbundets medlemsregister. 
 

6. Medlemsklubben registrerar sina medlemmar i registret. Varje medlem får medlemskort med 
föreningens namn, sitt namn, medlemsnummer, och distriktstillhörighet inom två veckor från 
det att föreningen registrerat dennes personuppgifter. 

 
7. Föreningen faktureras månatligen för de medlemmar som registreras i medlemsregistret.  

 
8. Kansliet informerar Folkspels kundtjänst om att föreningen nu har behörighet att bli kund och 

sälja Folkspels lotter. 
 

 
VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SPORTFISKARNA  

– ORGANISATIONEN MED FOKUS PÅ LIVET UNDER VATTENYTAN 
 
 
Svar på frågor om medlemskap i förbundet och förbundets verksamhet får ni på telefon 
08-410 80 600 eller via e-post medlem@sportfiskarna.se 
 
Sportfiskarna 
Medlemsenheten 
Svartviksslingan 28 
167 39 Bromma 
 
Tel 08-410 80 600 
info@sportfiskarna.se 
www.sportfiskarna.se 

mailto:medlem@sportfiskarna.se
mailto:info@sportfiskarna.se
http://www.sportfiskarna.se/

