
 

  

 

 

 
Sportfiskarnas valnämnds förslag 
till Sportfiskarnas kongress 13 maj 2020 
 
 

 

Presidium vid kongressen 2020 
Kongressordförande: Joakim Ollén 
Kongressekreterare: Henrik Helde  
 
 
Arvode till förbundsstyrelse och kommitterade  
Valnämnden föreslår att arvoden och kostnadstäckning till ledamöterna i förbundsstyrelsen  
och till ledamöter i av förbundsstyrelsen utsedda kommittéer ska fastställas enligt följande: 
 
Helt arvode om 2000 kr utgår vid fysisk sammankomst heldag, varmed skall förstås större delen av en dag 
inklusive restid. Halvt arvode om 1000 kr utgår vid telefonmöte eller kortare möten.  
 
Förbundsordföranden erhåller en årlig ersättning om 45 000 kr. 
 
Ordföranden i förbundsstyrelsen respektive kommittéer beslutar om arvode i enlighet med av 
förbundsstyrelsen beslutad budget. 
 
Resor skall ersättas enligt billigaste resealternativ. Om egen bil används vid resa, utgår bilersättning enligt 
normen för skattefrihet.  
 
Ersättning utgår enbart vid beordrade eller beslutade sammankomster och resor och ska anmälas i förväg. 
 
Valnämnden är att likställa med en kommitté och lyder under samma regelverk för ersättningar och 
arvoden som kommittéer tillsatta av förbundsstyrelsen. 
 
Arvoden och reseersättningar till professionella revisorer ersättes enligt särskilt avtal. 
 
Val av förbundsstyrelse 
Förbundsordförande: Joakim Ollén Malmö omval för en period av 2 år 
 
Ledamöter: Michael Kanold Årjäng omval för en period av 2 år 

 Mikael Tuneld Karlstad omval för en period av 2 år 
 Tony Söderblom Rimbo omval för en period av 2 år 
 Per Larsson Kalmar,  omval för en period av 2 år 
 Dan Källman Göteborg omval för en period av 4 år 
  
 (Se personbeskrivningar på nästa sida) 
 Eva Thörnelöf Nynäshamn nyval för en period av 4 år 
 Ewa Lindstrand Timrå nyval för en period av 4 år 
 Ellen Bruno Täby nyval för en period av 4 år 

 
Val av revisorer och revisorsersättare 
Ordinarie revisorer: Lars-Erik Engberg Allegretto Revision AB omval 
 Yvonne Kanebäck, Uppsala  omval 
Ersättare: Anna Wretholm Allegretto Revision AB nyval 
 Rolf Törnberg Göteborg  nyval 

  
Val av valnämnd 
Sammankallande: Stefan Nyström Bromma omval 

 Sture Eriksson Helsingborg omval 
 Cathrine Svensk Älandsbro omval 
 Leif Andersson Kungsängen omval 
 Benny Lindgren Göteborg omval 
 



 

  

 

 

Föreslagna nyval av styrelseledamöter – personbeskrivningar  

 

Ewa Lindstrand, Ljustorp i Timrå 

Ewa har lång erfarenhet av fackligt och politiskt arbete som förtroendevald och som kommunstyrelsens 
ordförande i Timrå i fyra mandatperioder. Hon har stor erfarenhet av påverkansarbete och av media. 
Skarvfrågan är en av de frågor som Ewa drivit hårt i Timrå kommun och i Västernorrlands län där hon bor. 
Hon driver ett nätverk för företagsamma kvinnor och idag är hon mentor för flera kommuner som vill stärka 
sitt företagsklimat. Ewa Lindstrand kan bidra till förbundets utveckling med ett starkt ledarskap och stora 
kunskaper om organisationsutveckling, personalfrågor, ekonomi, mentorskap och ett brett nätverk både 
inom näringslivet och i övrigt. 
 
 
Eva Thörnelöf, Bromma 
Eva Thörnelöf är utbildad biolog och har i yrkeslivet bland annat arbetat på Naturvårdsverket, Fiskeriverket 
och forskningsstiftelsen MISTRA , bland annat i olika chefspositioner. Har även en kort period arbetat på 
Statsrådsberedningen. Hon betecknar sig själv som ”miljöbyråkrat” i huvudsak i statsförvaltningen och 
stiftelsevärlden. Hennes arbete har också inneburit att verka i olika myndighetsstyrelser, insynsråd, 
stiftelsestyrelser, forskningsprogramstyrelser samt styrelseuppdrag i ideella föreningar och samfälligheter. 
Dessutom uppdrag att företräda Sverige i internationella sammanhang, exempelvis konventionen om 
långväga transporter av förorenande ämnen, Europeiska Miljöbyrån inom Arktissamarbetet samt klimatmötet 
i Paris 2015. Evas Thörnelöfs mångåriga erfarenhet av miljöarbete i olika sammanhang är ett värdefullt 
tillskott i Sportfiskarnas framtidsarbete. 
 
 
Ellen Bruno, Täby 
Ellen är utbildad marinbiolog som arbetat med havs- och vattenfrågor i mer än 15 år. Hon har arbetat i statlig 
förvaltning, EU-kommissionen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Marine Stewardship Council). 
Frågor i fokus har varit sötvattenfrågor som kalkning och övergödning till havsfrågor som marint skyddade 
områden, havsplanering och marint skräp. Mest tid och fokus har de senaste åren ägnats åt fiskefrågor 
(särskilt lax och ål), båtmiljöfrågor samt vattenkraft.  
Ellen vill att Sportfiskarna ska vara och upplevas som den organisation som alltid bryr sig mest om fisken 
och fiskets värdeskapande, som gör skillnad på riktigt genom smarta och effektiva vattenvårdande insatser 
samt värnar om allmänhetens tillgång till fiskevatten.  
Hennes breda kunskap om de flesta vatten- och fiskefrågorna som Sportfiskarna hanterar är en viktig 
tillgång att tillvarata i förbundets fortsatta arbete. 
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Motiveringar förtjänsttecken kongressen 2020 
 
 
 
 
Erik Degerman, Örebro 
Erik har sedan slutet av 1970-talet varit anställd på Fiskeriverkets forskningsavdelningar fram tills 
myndigheten ombildades 2011 då Eriks tjänst överfördes till Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Institutionen för akvatiska resurser. 
 
Erik har varit en av de viktigaste personerna för att forska om och uppmärksamma viktiga 
miljöfrågor om våra vattenekosystem och fiskbestånd. Eriks stora insats har varit att på ett unikt 
pedagogiskt sätt förklara komplicerade samband i ekosystemen, hur miljöpåverkan och fiske 
påverkar de känsliga ekosystemen och vad som kan göras för att återställa dessa genom åtgärder 
som förbättrar vattenkvalitén, den fysiska miljön runt och i våra sjöar, vattendrag och kustområden 
samt hur bestämmelser för fiske bör utformas.  
 
Några nedslag i Eriks insatser är forskning om de grunda havsvikarnas betydelse som lek- och 
uppväxtområde för fiskbestånden, försurningens påverkan av sjöar och vattendrag och kalkningens 
betydelse för att rädda dessa undan försurningsdöden, det storskaliga skarpsillsfiskets påverkan 
på kustlekande torskbestånd, åtgärder för att bevara och restaurera lax- och öringbestånd; bland 
annat SOU 1983 om laxförvaltningen som lade grunden till dagens laxförvaltning samt arbetet inom 
ICES arbetsgrupp för atlantlaxen, ekologisk restaurering av vattendrag såväl i Norrlands 
flottningsrensade vattendrag som i södra Sveriges jordbruksbygder. 
 
Erik har varit en av Sveriges mest produktiva forskare i alla tider i framtagandet av vetenskapliga 
artiklar, rapporter och böcker. Eriks unika pedagogiska fallenhet för att förklara svåra samband på 
ett enkelt sätt och Eriks personliga engagemang har gjort honom till en av Sveriges mest 
uppskattade föredragshållare och författare till populärvetenskapliga rapporter och böcker. 
 
Erik har under flera decennier varit huvudförfattare till flera av de böcker som Sportfiskarna givit ut 
och en mycket uppskattad föredragshållare på mer än hundra möten och konferenser som ordnats 
av Sveriges sportfiskeklubbar, distrikt och förbund. 
 
För dessa insatser tilldelar vi idag Erik Degerman Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds 
högsta utmärkelse: Hederstecknet i guld. 
 
 
Ingemar Alenäs, Vessigebro 
Ingemar påbörjade sin forskning i försurade vattenområden i Göteborgsområdet och studerade 
kalkningens effekter redan under 1970-talet. Ingemar var en av de viktigaste personerna för att 
under kalkningens inledningsskede ta fram, följa upp utveckla kalkningsplaner för vattensystemen 
på västkusten. 
 
Ingemar har varit en av de ledande personerna för att utveckla fiskevården inom sportfiskarnas 
organisation såväl i sportfiskeklubbar, distrikt som på förbundet.  När Ingemar var engagerad i 
förbundets fiskevårdskommitté (tillsammans med Gunnar Westrin och Håkan Carlstrand) på 1980-
talet var han en av initiativtagarna till Sportfiskarnas första skolmaterial om fiskevård och livet 
under vattnet. Det trycktes i 10 000 tals exemplar och var en föregångare till Skolbäcken. 
 
Under sin tid som styrelseledamot i distriktet för Sportfiskarna Väst och som styrelseledamot i 
Kungsbacka Sportfiskeklubb utvecklade Ingemar fiskevårdsarbetet i öring- och laxvattendragen 
samt var en av de personer som var mest drivande för att skapa ett stort fredningsområde i bland 
annat hela Kungsbackafjorden samt få bort fasta laxfällor i mynningen till Rolfsån, åtgärder som 
visade sig få mycket stor betydelse för bestånden av lax- och öring. 
 
Kunskapen och kalkningens betydelse kom mycket väl till pass när Miljödepartementet i mitten av 
1990-talet drastiskt ville skära ner anslagen till kalkning. Ingemar påverkade i samarbete med 
många andra våra politiker i kommuner, länsförbund, i riksdagen och i regeringen för att bibehålla 
kalkningsanslagen. Anslaget till kalkning har sedan dess inte varit ifrågasatt. 
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Höjdpunkten i Ingemars långa karriär har varit arbetet för att bevara och restaurera laxbeståndet i 
Ätran. Kalkningsverksamheten har effektiviserats, datainsamlingen om laxbeståndet har utvecklats 
och Ätran är idag det viktigaste vattendraget för forskning om atlantlaxen. Ingemar var 
initiativtagare till och en av de viktigaste personerna bakom utrivningen av kraftverket i Herting i 
Ätrans nedre del. Den tidigare forsen har återskapats, fiskräknare installerats liksom Sveriges och 
en av världens effektivaste anordningar för att utvandrande smolt, besor och ålar ska kunna 
passera kraftverk utan att hackas sönder i turbinerna. 
 
För dessa insatser tilldelar vi idag Ingemar Alenäs Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds 
högsta utmärkelse: Hederstecknet i guld. 
 
 
Björn Carlsson, Stockholm 
Finansmannen Björn Carlsson växte upp i Stockholms skärgård och har med egna ögon bevittnat 
hur miljön i Östersjön försämrats. Hans brinnande intresse för fiske- och miljöfrågorna runt 
Östersjön har han burit med sig under åren. När han en dag ställde sig frågan vad man gör när 
man har mera pengar än man kan göra av med blev svaret att starta en stiftelse för att vända den 
negativa utvecklingen för miljön i Östersjön. 
 
År 2005 grundade Björn Carlsson stiftelsen Baltic 2020 genom att skänka en halv miljard svenska 
kronor ur egen ficka. Syftet var att under 15 år bidra till att vända utvecklingen och bidra till en 
friskare Östersjön.  
 
Genom sin gärning har Björn Carlsson skapat helt nya, tidigare aldrig skådade möjligheter för en 
kombination av kunskapsuppbyggnad, samhällsdebatt och praktisk fiskevård. Filmen Östersjön-hot 
och hopp av Folke Rydén och Mattias Klum har setts av miljonpublik på SvT. Omfattande 
kampanjer för att rädda torsken i Östersjön och stoppa bottentrålningen har genomförts över hela 
Sverige men också i Bryssel för att påverka den gemensamma fiskeripolitiken. Tillsammans med 
Stockholms universitet har stiftelsen startat Baltic Eye, ett center för att samla in kunskap om 
Östersjön som förmedlas till beslutsfattare med målet att stärka möjligheterna att hantera havets 
miljöproblem. Jordbrukets utmaningar med näringsläckage har adresserats såväl i Sverige som på 
de östra stränderna av Östersjön. Avancerad rening av avloppsvatten har utretts liksom 
utmaningen med mikroplasters effekter på marint liv. Båtlivets effekter på havsmiljön har kartlagts 
och lösningar identifierats. Musselodlingar som reningsverk har testats. Gäddfabriker har anlagts.  
 
Sammanlagt har mer än 600 miljoner kronor runnit ner i Östersjön genom stiftelsen Baltic 2020. 
Björn Carlsson har visat på en extraordinär framsynthet och ödmjukhet i en av samtidens svåraste 
framtidsfrågor och han har själv också bidragit aktivt såväl i enskilda frågor som anläggning av 
gäddfabriker som att skriva debattartiklar i ledande dagspress i Sverige. Genom sina insatser har 
Björn Carlsson sällat sitt namn till de i Sverige fåtaliga kapitalister som på ett oegennyttigt sätt valt 
att investera i en framtid för kommande generationer runt Östersjön och därigenom också visat 
vägen för andra resursstarka personer att genomföra liknande satsningar i framtiden. 
 
För dessa insatser tilldelar vi idag Björn Carlsson Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds 
högsta utmärkelse: Hederstecknet i guld. 


