
 

Förbundsstyrelsens proposition 2020:1 
 

Utökning av antalet ledamöter och ändring av mandattid för ledamöter i Sportfiskarnas styrelse 

 

Bakgrund 

Sportfiskarnas förbundsstyrelse består sedan 2006 av åtta personer, inklusive ordförande. Dessa 

valda ledamöter besitter alla olika bakgrunder och kompetenser som ska komma Sportfiskarnas 

verksamhet till gagn. Under tiden sedan 2006 har förbundets verksamhet i frågor om bland annat 

fiskevård och främjande breddats påtagligt sett till innehåll och omfattning. Vi har blivit en starkare 

organisation med en bredare representation i ett Sportfiskesverige som också har vuxit i sig självt. 

Förbundsstyrelsen ser i ljuset av denna utveckling det som rimligt att förbundets styrelse breddas i 

fråga om erfarenheter och kompetens. En ytterligare ledamot till styrelsen ger möjlighet till detta.   

Det bör också tilläggas att det ur demokratisk och röstningsmässig synpunkt inte är optimalt med ett 

jämnt antal ledamöter. I frågor som rör omröstning är det i demokratiska församlingar mer vanligt med 

ett udda antal ledamöter i en styrelse.  

Vid sidan av att tillföra Sportfiskarna en breddad kompetens genom en ytterligare styrelseledamot, ser 

förbundsstyrelsen ett behov av att stärka stabiliteten över tid. Det är förbundsstyrelsens mening att ett 

långsiktigt engagemang hos ledamöterna har gynnat Sportfiskarnas utveckling under det senaste 

decenniet och att denna aspekt bör bejakas ytterligare under kommande tidsperiod. Genom en 

stadgeändring där hälften av styrelsen vid varje kongress väljs för en fyraårsperiod ges stärkta 

förutsättningar för en styrelse där valda ledamöter kan ytterligare fördjupa sina kunskaper och 

erfarenheter genom ett varaktigt arbete med förbundets frågor. En sådan stadgeändring kan med 

fördel kombineras med en praxis innebärande att ledamot normalt högst omväljs en gång, det vill säga 

sitter högst 8 år 

För att få en långsiktigt arbetande styrelse med en än bredare kompetens och representation i svenskt 

sportfiske och fiskevård föreslår förbundsstyrelsen således att utöka det totala antalet ledamöter i 

styrelsen till nio (åtta plus ordförande), där ledamöterna väljs för en tid om fyra år. Förbundsordförande 

fortsätter att väljas för en period av två år. 

 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta följande: 

1. Att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen utökas med en person till att omfatta ordförande och 

åtta övriga ordinarie ledamöter och att utökningen gäller från och med kongressen 2020. 

2. Att mandatperioden för förbundsstyrelsens åtta övriga ordinarie ledamöter utökas till en period 

om fyra år enligt principen att fyra övriga ordinarie ledamöter väljs vid varje kongress. Övriga 

fyra väljs vid nästkommande ordinarie kongress. 

3. För att detta beslut ska kunna gälla från och med kongressen 2020 väljs denna gång hälften 

av styrelsens övriga ordinarie ledamöter på fyra år och hälften på två år. Förbundsordförande 

väljs alltjämt på två år. 

 

Sportfiskarnas stadgar, 4:e kapitlet, §23, ändras genom detta beslut till: ”Förbundsstyrelsen består av 
ordförande samt åtta övriga ordinarie ledamöter”. Stadgeförändring sker även i 3:e kapitlet, §20, Punkt 
17 (Vid kongressen skall följande ärenden förekomma:): ”Val av fyra ledamöter till styrelsen för en tid 
av fyra år samt eventuellt fyllnadsval för en tid av två år.” 
  



 

 

Förbundsstyrelsens proposition 2020:2 
 

Lägga till skrivelse om det organiserade tävlingsfisket i förbundsstadgarnas första kapitel 

 

Bakgrund 

I Sportfiskarnas stadgar, i 1:a kapitlet ”Grundläggande bestämmelser”, under § 2 ”Ändamål och syfte” 

– sätts de övergripande och samlande ramformuleringarna för förbundets verksamhet: ”Förbundet 

företräder ett organiserat sportfiske, utövat på fritiden för nöje och rekreation”, ett förbund som ska 

”utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla”, genomsyrat av en ”strävan efter 

att organisera alla sportfiskeintresserade i Sverige”. I dessa helt centrala formuleringar ingår 

tävlingsfisket som en helt naturlig del tillsammans med alla de andra typer av fisken som bedrivs med 

spö, lina och krok.  

Det organiserade tävlingsfisket innehar en viktig roll i en mycket stor del av förbundets anslutna 

föreningars verksamhet. Det stora engagemanget i tävlingsfrågan håller ihop klubbar och sätter dem i 

dialog och praktiskt samarbete med andra fiskeklubbar. Därmed är tävlingsverksamheten på de flesta 

håll också en mycket viktig fråga på distriktsnivå. Det nationella tävlingsmötet samlar många 

representanter från landets alla hörn och förbundet har såväl en tävlingskommitté som en tjänsteman 

med titeln tävlingsansvarig. Tävlingsverksamheten stärker dagligen det organiserade sportfisket i 

Sverige. 

Förbundsstyrelsen ser det därför som angeläget att det organiserade tävlingsfisket också finns 

representerat i Sportfiskarnas stadgars första kapitel. Detta bör göras under rubriken ”Förbundet har 

till uppgift att”, under § 2 ”Ändamål och syfte, i 1:a kapitlet ”Grundläggande bestämmelser”. Genom en 

stadgeändring tillfogas tävlingsfisket en tydlig plats i förbundets främjandeverksamhet, en verksamhet 

där vi sedan tidigare också har en stadgeskrivelse om att ”stimulera fiske- och naturintresset hos 

ungdom”.  

 
Förslag till beslut 
 
1. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta om följande stadgeändring i form av ett tillägg 

under rubriken ”Förbundet har till uppgift att”, under § 2 ”Ändamål och syfte, i 1:a kapitlet 

”Grundläggande bestämmelser”. Föreslaget tillägg lyder (förbundet har till uppgift att) : 

”organisera det svenska tävlingsfisket och bidra till dess utveckling.”  

Förbundets uppgiftsbeskrivning i stadgarna skulle efter en sådan ändring se ut som följande: 

Förbundet har till uppgift att: 
• värna och vårda vattnen 
• verka för livskraftiga bestånd i friska vatten 
• sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet 
• värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av (över) exploatering 
• skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård  
• genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset hos ungdom 
• organisera det svenska tävlingsfisket och bidra till dess utveckling 
• initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård  


