


Riktlinjer för verksamhet och budget 2022-2023



Vision och strategi

• Vi arbetar för visionen: ”Hållbart fiske i friska vatten – för alla”

• Våra övergripande mål är:

– Sportfiske är den ledande fiskenäringen i Sverige

– Mer resurser är tillgängliga för fiskevård, främjande och förvaltning

– Sportfisket och fiskevården är starkt organiserad i hela landet

• Enligt beslutad strategi ska 21 strategiska mål vara genomförda före 2024.



Fiskevård

• Genomföra ytterligare konkreta fiske- och 

vattenvårdsåtgärder i syfte att skapa förutsättningar 

för livskraftiga fiskbestånd.

• Genomföra provfisken och andra undersökningar i ett 

stort antal vatten.

• Arbeta fram ny finansiering som möjliggör ökade 

insatser för fiskevård.



Ungdom

• Ta ut 10-tusentals barn och ungdomar i naturen genom våra 

aktiviteter

• Arbeta för lokal/regional medfinansiering av våra ungdomsaktiviteter

• Utbilda ungdomsledare

• Genomföra riktade insatser för nya målgrupper

• Stärka juniormedlemmars känsla av tillhörighet i medlemskapet



Tävling
• Utveckla det hållbara tävlingsfisket 

• Stödja klubbarna i genomförandet av SM-tävlingar i samtliga 

grenar

• Administrera och stötta landslagen

• Utveckla nya tävlingsgrenar

• Genomföra tävlingsmöte 2022 med stor 

föreningsrepresentation

• Arbeta aktivt för att intressera yngre sportfiskare för 

tävlingsfiske

• Ta fram digitala stöd för tävlingsarrangörer



Medlem
• Fortsätta att öka medlemsantalet med 4-5 procent per år

• Utveckla innehållet i juniormedlemskapet

• Fortsätta att satsa på rekrytering av förbundsklubbar och fiskevårdsområden

• Utveckla den digitala kommunikationen och metoder för värvning av individuella medlemmar

• Utveckla medlemserbjudandet för fiskevårdsområden och fiskevattenförvaltande föreningar

• Utöka tillgången till medlemsunika förmåner för såväl medlemmar som för anslutna föreningar



Intressepolitik
Nationellt ska Sportfiskarna arbeta för:
• Ett hållbart fiske t.ex. utflyttning av trålgränsen i 

Östersjön och Västerhavet

• Värna möjligheterna till fiske i fjällen

• Beståndsvis förvaltning av lax

• Adaptiv förvaltning av skarv och säl

• En ambitiös miljöanpassning av vattenkraften

• Bevaka våra intressen i prioriterade miljö- och 

vattenmål

• Värna tillgången av sättfisk samt bevaka regelverk 

rörande användandet av sättfisk

• Ett aktivt politiskt påverkansarbete

Internationellt ska Sportfiskarna arbeta för:
• En ny hållbar europeisk fiskepolitik

• Ökad förståelse hos parlamentariker och tjänstemän i 

Bryssel för sportfiskets perspektiv

• Aktiv medverkan i EAAs arbete

• Samarbetsprojekt med de nordiska sportfiskeförbunden 



Kommunikation

• Digitala kanaler ska fortsatt utvecklas mot större medlemsnytta 

och som stöd i rekryteringen av nya medlemmar

• Förnyelsen av Svenskt Fiske ska fortsätta med målet att 

ytterligare öka läsarnöjdheten 

• Arbetet med opinionsbildning i kommunikationskanalerna ska 

fortsatt utvecklas

• Arbetet med insamling av medel genom gåvor, donationer, 

samarbeten etc. ska förstärkas



Riktlinjer budget och medlemsavgift

Budget

• Budgeten skall vara i balans

• Egenfinansieringen bör öka för att minska 

sårbarheten

• Soliditeten bör uppgå till minst 50 %.

• Bidrag utdelas främst till fiskevårdande insatser och  

verksamhetsprojekt i våra klubbar och distrikt

Medlemsavgifter och distriktsbidrag
• Stora förändringar skall undvikas

• Ändrade medlemsavgifter skall aviseras i god tid

• Administrativt bidrag betalas ut till distrikten efter ansökan

• Styrelsen kan göra justeringar av medlemsavgift och 

distriktsbidrag för att möta t.ex. inflation och 

kostnadsökningar. Vid förändringar på mer än 10% krävs 

kongressbeslut.
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