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SPORTFISKARNAS
TÄVLINGSMÖTE 2020

INBJUDAN
Sportfiskarnas förbundsstyrelse inbjuder ombud från anslutna distrikt,
klubbar och föreningar till

TÄVLINGMÖTE 2020 i STOCKHOLM
lördagen den 13 november 2021.
Ombud vid tävlingsmötet måste vara enskild medlem i förbundet.
Plats för Tävlingsmötet
Stockholmsmässan
Mässvägen 1
12530 Älvsjö

Hej!
För snart ett år sedan beslöt förbundsstyrelsen att skjuta upp tävlingsmötet
2020 tills dess det var möjlighet att genomföra det som ett fysiskt möte. Efter ett
år med oro, osäkerhet och restriktioner så har vi börjat se ”ljus i tunneln” igen. I
takt med att allt fler samhällsmedborgare blivit vaccinerade och att färre kräver
intensivvård så släpper FHM på restriktionerna allt eftersom. Det gör att vi nu
kan genomföra Sportfiskarnas tävlingsmöte 2020 där vi äntligen får möjlighet att
återses igen. Vi vill dock understryka att pandemin ännu inte är över helt så
därför ber vi alla er som anmäler er till mötet att tänka på handhygien och att ni
ombeds stanna hemma om ni är sjuka.
Kallelse, Röstlängd, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan och Anmälan
ombud med mera finner ni på www.sportfiskarna.se/tavling/tävlingsmötet och
allt eftersom kommer handlingar att läggas upp där. Motionerna och
tävlingskommitténs förslag till beslut kommer inom kort att läggas upp.
Förslagen till beslut behöver justeras lite då vissa datum är ett år förskjutna.
Deltagarlistan kommer att uppdateras ungefär en gång per vecka. För de av er
som önskar handlingar i pappersform så ombeds ni att skriva ut handlingarna
själva. Det kommer att finnas ett mindre antal utskrivna handlingar utanför
möteslokalen K21 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
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För de som önskar boende så finns Scandic Talk (08-51726800) och Best
Western Royal Star Hotel (08-990220).
Avtalsnummer Scandic:
D559868778, ger rabatt vid bokning på Scandic.
De som reser med tåg får 15% rabatt med SJ:
Uppge IDROTTSRESAN20 vid bokning
https://www.sportfiskarna.se/Medlem/Medlemsf%C3%B6rm%C3%A5ner/SJ

Sportfiskarna ser fram emot ett konstruktivt möte med många och intressanta
diskussioner. Väl mött lördagen den 13 november 2021. Kaffe och smörgås
kommer att finnas från 08.15 och mötestiden är 09.00 – 16.30.
Sportfiskarna hälsar dig varmt välkommen!
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Bromma, 20 september 2021.
Michael Molander, tävlingsansvarig. 08-41080605.

