
 

 

Sportfiskarnas Uppförandekod 
 

Sportfiskarnas uppförandekod finns i allt väsentligt beskrivet i förbundets stadgar som antagits av 

kongressen. 

Sportfiskarna är en ideell och politiskt obunden organisation. Högsta beslutande organ är 
förbundskongressen som genomförs vartannat år. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen 
högsta beslutande organ. Generalsekreterarens instruktion reglerar att verksamheten utvecklas i 
enlighet med förbundsstyrelsens beslut. 

 

Syfte 

 Sportfiskarnas ändamålsparagraf tydliggör det övergripande syftet med all verksamhet inom 
förbundet: Att sätta fiskevården i centrum! 

 Att värna fiskbestånden och våra fiskevatten är en minsta gemensam nämnare som kan ena 
alla Sportfiskare i Sverige. 

 Syftet med verksamheten kopplar därför väl till förbundets ambition att organisera alla 
sportfiskare i landet. 

 Sportfiskarna skall också arbeta för en god tillgänglighet av fiskevattnen. 
 

 
Vision 

 Livskraftiga fiskbestånd i friska vatten 

 Sportfisket accepterat som ledande näring  

 Stark och respekterad aktör i samhällsdebatten om fiskerifrågor 

 Välorganiserade med många, nöjda medlemmar och starka samarbeten med andra 
organisationer 

 

 

Strategi: Så här skall Sportfiskarna arbeta 

 Medarbetare och förtroendevalda skall uppfattas som ledande experter inom våra 
arbetsområden. 

 Vi skall vara väl pålästa och argumentera sakligt såväl i skrift som vid muntliga 
framställningar. 

 Vi skall eftersträva strategiska samarbeten och skapa allianser med likasinnade 
organisationer/intressenter. 

 Styrelse, medarbetare och övriga förtroendevalda ska uppträda på ett vänligt och korrekt 
sätt. 

  



 

Det här skall Sportfiskarna arbeta med 

 Utbildning och information: seminarier, produktion av böcker, film, broschyrer, studiecirklar. 

 Intressepolitik: bevaka riksdagsdebatten, uppvakta makthavare, skriva debattartiklar, delta i 
samhällsdebatten, m.m. 

 Främjande - ungdom, tävling: leda ungdomsarbetet i Sverige. Arrangera nationella läger, 
fiskeskolor, producera ungdomsmaterial, ordna ungdomsledarutbildningar mm. Verka för att 
fler kvinnor börjar fiska. Utöva tävlingsfiske, verka för att fisketävlingar bedrivs på ett 
naturvårdande sätt. 

 Medlemsservice: bra medlemsförmåner, tävlings- och adresservice till klubbar och distrikt, 
hemsidan plus medlemstidning! 

 Praktisk fiskevård och förvaltning. 
 
 
Med syfte att säkerställa en god och utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna så att 

kärnverksamheten i förbundets verksamhetsplan alltid kommer i centrum i det dagliga arbetet, 

arbetar organisationen - i samverkan med de anställda – i den anda som utvecklats på 

arbetsmarknaden. Det avser frågor såsom löner, jämställdhet och arbetsmiljö. 


