Information från Sportfiskarna februari 2018
Till alla föreningar och distrikt anslutna till förbundet.

I detta utskick

Medel för lokalt integrationsarbete

•

Kongressen 2018
- Sportfiskarnas kongress 17 mars

•

Utrustning till ungdomsverksamhet
- Beställ nu till föreningen

Förbundet kan genom medel från Svenskt Friluftsliv
fortsätta att stödja lokala integrationsinsatser där fiske
står i centrum.
Förbundet anslår nu en total bidragssumma på 75 000
kr som kan sökas av klubbar och distrikt. Bidraget ska
användas till fiskeaktiviteter som främjar lokala möten
och kunskapsutbyten kring fiske, fiskeregler och
allemansrätt – aktiviteter som på ett bra sätt välkomnar
nya invånare och visar på det lokala fiskets möjligheter.

•

Aktivitetsbidraget 2018
- Massor med pengar att söka

•

Klassdraget 2018
- Ta ut skolklasser ni med!

•

Torbjörn Åslunds stipendium
- Nominera era ungdomsledare

Blankett finns på hemsidan under ”Förening”.

•

Ungdomsledarutbildning
- Utbildningen hålls i Småland 5-6 maj

Medlemsaktivering för 2018

•

Fiskevårdsfonden
- Ansök redan nu!

Medlemsklubbarnas medlemmar

Anmäl ombud till Kongressen

Sedan 10 januari 2018 kan alla föreningar som är
anslutna till förbundet som medlemsklubb, och därför
hanterar sina medlemmar via Sportfiskarnas
medlemsregister, aktivera medlemmar för medlemsåret
2018. Se till att registrera era medlemmar senast 31
mars inför det nya medlemsåret som börjar 1 april.

Sportfiskarnas förbundsstyrelse kallar ombud från
distrikten och klubbarna till ordinarie förbundskongress
lördagen den 17 mars 2018.

För frågor om medlemsaktivering eller andra registeroch medlemsfrågor är ni välkomna att kontakta
Sportfiskarnas medlemsenhet.

Plats för kongressen
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, ÄLVSJÖ

medlem@sportfiskarna.se
08-410 806 00.

Tid för kongressen
Lördagen den 17 mars kl. 09:00 – 17:00 (Kongressen
öppnas kl. 10:00 efter inskrivning av ombud)

Torbjörn Åslunds minnesstipendium

Handlingar för kongressen
Kongresshandlingar med program, dagordning,
ombudsförteckning, förvaltningsberättelser,
revisionsberättelser, propositioner, inkomna motioner
åtföljda av förbundsstyrelsens förslag till behandling,
valberedningens förslag, platsinformation etc. kommer
att skickas ut senast första mars till anmälda ombud.

Glöm inte att nominera er klubbs eldsjäl i
ungdomsverksamheten till Torbjörn Åslunds
minnesstipendium! Prissumman på 20 000 har delats ut
sedan 2009 i syfte att ge extra uppmärksamhet och
uppmuntran till den viktiga lokala
ungdomsverksamheten. 2017 gick priset till Leli Karlsson
från klubben SFK Laxen i Halmstad.

Anmälan av ombud
Anmälan av ombud till kongressen skall göras på
blankett som skickades ut i januari eller via mail, så
snart som möjligt.

Skicka er nominering till oscar.trowald@sportfiskarna.se.
Sista datum för nominering är 31/3 2018.

Sportfiskarna

Aktivitetsbidraget 2018
Sportfiskarnas förbundsstyrelse anslår även i år 400 000
kr i aktivitetsbidrag för klubbar och distrikt. Av dessa
medel har 50 000 kr vigts för sportlovet och 50 000 kr för
höstlovet.
Som vanligt kan pengarna sökas för kategorierna
barn/ungdom, kvinnors fiske och funktionshinder.
Bidraget ger en god möjlighet till att arrangera öppna
aktiviteter där föreningen kan hitta nya medlemmar och
kan även ge något extra till föreningens kontinuerliga
ungdomsverksamhet.
Ansökan för 2018 ska vara inlämnad senast 31 mars. Det
krävs ingen komplicerad ansökan utan det räcker att fylla
i en enkel blankett som finns på Sportfiskarnas hemsida.
Varje förening kan söka bidrag för upp till två projekt för
de 300 000 kr som inte är bundna till nämnda skollov.

Klassdraget går vidare!
Klassdraget ångar på i god fart. Alltjämt finns det dock en
hel del kvar av årets 150 klassuppsättningar pimpelspön.
Förhoppningsvis finns hållbara isar och intresserade skolor
på er ort!
Från och med i år finns ett digitalt ansökningsformulär ni kan
ladda ner via hemsidan och mejla in. Den går också bra att
skriva ut, fylla i för hand och skicka in med vanlig post.
Metspöna ser ut att komma till Sportfiskarnas lager i mitten
av mars!

Möte om ungdomsverksamhet vid
Sportfiskemässan
I samband med Sportfiskemässan och
förbundets kongress i Stockholm arrangerar
Sportfiskarna ett möte kring
ungdomsverksamhet söndagen 18 mars.
Det har funnits en efterfrågan från förbundets
ungdomsråd och klubbar att diskutera
ungdomsverksamhet och utbyta idéer med
representanter från landets olika hörn vid sidan av
de tillfällen som våra ungdomsledarutbildningar ger.
Ett sådant tillfälle ges nu i samband med årets
Sportfiskemässa och kongress. Söndagen den 18
mars kl. 9–12 arrangerar förbundet ett möte på
Scandic Talk precis invid mässans lokaler. En
centralt övergripande stödfråga blir hur vi
tillsammans kan bygga en stark lokal
ungdomsverksamhet idag och för framtiden. Här
ingår frågor om klubbaktiviteter, ungdomsledare,
utbildningar, studiematerial, utbyten, aktuella projekt,
samarbeten och bidrag.
Ungdomsmötet har inga egna medel för boende- och
reseersättningar. Om ni däremot är anmälda som
ombud till kongressen, eller passar på att anmäla er
dit, finns möjligheter för sådana stöd. Information om
anmälan till kongressen har gått ut till samtliga
föreningar och distrikt i januari med mejl och brev.
Anmälan och frågor om mötet och frågor till
ungdomsmötet görs till senast 5/3:
oscar.trowald@sportfiskarna.se.

Nationell Ungdomsutbildning i Småland!
Helgen 5–6 maj arrangerar förbundet årets nationella ungdomsledarutbildning vid småländska Ralången – en av Sveriges
absolut bästa gössjöar. Boendet blir i stugor precis invid sjön på anläggningen Ralingsås, några kilometer utanför Aneby i
Jönköpings län.
Under helgen blir det fokus på idéutbyten kring ungdomsverksamhet, klubbaktiviteter och ledarskap. Självfallet blir det även
stor tyngdpunkt på fisketekniker. Christian Ottosson från Swedish Anglers visar det senaste inom specimenmete.
Sportfiskarnas Oscar Trowald går igenom deadbaiting och några avancerade metemetoder från land. Skicklige
betesbyggaren Daniel Thörngren visar hur man kan jobba med modern betesbyggnad i klubblokalen. Självklart blir det
också fiske efter storgös!
Anmälan kostar 500 kr/deltagare. Det finns totalt 20 platser. Ålder 15 – 100 år. Förbundet står för bostad, mat och bidrar till
reseersättning. Deltagare vid tidigare års utbildningar är absolut välkomna även till denna utbildning – det blir garanterat
mycket nytt!
Anmälan och frågor skickas till oscar.trowald@sportfiskarna.se. Glöm inte att ange klubb och/eller medlemsnummer. Sista
anmälningsdag är 20 april.

Ansökan om Aktivitetsbidrag 2018
Bidrag kan sökas för aktiviteter inom de prioriterade kategorierna: Barn/Ungdom Kvinnors/tjejers fiske – Funktionshinder.
Bidrag ges i form av fasta belopp på 2000, 4000 och 6000kr utifrån aktiviteternas behov,
omfattning, grad av öppenhet och dess matchning gentemot de prioriterade kategorierna.
Tänk på att i ansökan ge en utförlig beskrivning av den tänkta aktiviteteten!
Ansökan måste skrivas på denna blankett, men bifoga gärna mer information.
Sista ansökningsdag är 31 mars, 2018.
Information om arrangören (klubb eller distrikt) Texta tydligt.
Klubben/distriktets namn:
Adress
c/o:

___________________________________________________

Postadress:

___________________________________________________

Postnummer:

___________________________________________________

Postort:

___________________________________________________

Kontaktperson/projektledare:
Tel:
Bankgiro

E-post:
Plusgiro

Bankkonto
Clearingnr.

Kontonummer

Beskrivning av verksamheten
Förväntat antal unika deltagare under
hela verksamheten (ca):

Planerat antal dagar som verksamheten pågår:

Projektnamn: _______________________________________________
Berätta om verksamheten. Skriv också var och när verksamheten ska bedrivas samt vilka
som ska vara ledare/arrangörer.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Hur skall verksamhet kommuniceras lokalt – hur gör ni för att få besökare till aktiviteten?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Planerade datum för genomförande: ______________________________________________
Budget
Skriv översiktligt ner vilka utgifter och inkomster ni beräknas ha (behöver inte vara
detaljerat).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ansökt summa (Välj endast en)
Kryssa för den summa ni söker från Sportfiskarna:

2000 kr

4000 kr

6000 kr

Projektet söker medel för verksamhet inom kategori (Välj endast en)

Kryssa för den/de verksamhetskategori/er som ni söker medel för:
Ungdom

Funktionshinder

Kvinnors fiske

Villkor för bidraget












Verksamheten ska vara utåtriktad och inte kräva att deltagarna sedan tidigare är medlem i en
klubb eller i Sportfiskarna – se Aktivitetsbidraget som en möjlighet att finna en ny målgrupp!
Verksamheten ska genomföras senast oktober 2018 och redovisas till förbundet senast 1/12.
Ansökan ska vara inlämnad (poststämplad) senast 31 mars 2018 och måste skrivas på vår
ansökningsblankett.
Halva bidraget betalas ut i förväg och andra halvan betalas ut när verksamheten har
redovisats.
En förening/distrikt kan få medel för max 2 ansökningar.
Aktivitetsbidraget får inte användas som ”lön” till ledare!
Aktivitetsbidraget får inte användas till fiskutsättningar i den egna klubbsjön.
Lämnar arrangören inte in någon redovisning eller inte genomför verksamheten är arrangören
återbetalningsskyldig.
Arrangören ska lämna ut informationsmaterial, medlemsinformation osv. från Sportfiskarna.
Endast EN aktivitet per blankett.
Verksamhet som under 2018 fått ekonomiskt stöd från Sportfiskarna t.ex. Klassdraget kan
inte beviljas medel från Aktivitetsbidraget 2018.

Sökandes underskrift
Jag försäkrar att vi tagit del av villkoren ovan och förbinder oss att följa dem.
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

Skicka ansökan till:
Sportfiskarna │Svartviksslingan 28│167 39 Bromma │Märk kuvertet med ”Aktivitetsbidrag”
Frågor om bidraget besvaras av Oscar Trowald 073-324 13 41 │ oscar.trowald@sportfiskarna.se
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VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE KONGRESS 2018 I STOCKHOLM, ÄLVSJÖ
Sportfiskarnas förbundsstyrelse kallar ombud från distrikten och klubbarna till ordinarie
förbundskongress lördagen den 17 mars 2018. Ombud vid kongressen skall vara enskild
medlem i förbundet. Giltigt medlemskort uppvisas vid incheckning till kongressen.

Kongressen skall enligt stadgarna hållas vartannat år och bland annat besluta om förbundets
årsrapporter, bokslut samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Kongressen skall även behandla
inkomna motioner från medlemmar, klubbar och distrikt samt besluta om kommande års
verksamhetsinriktning och välja förbundsordförande och ledamöter till en ny förbundsstyrelse.
Kongressen ger dessutom tillfälle att träffas, umgås och att prata om viktiga frågor som rör
sportfiskets framtid!

Följande utskick innehåller praktisk information om kongressen, röstlängd fastställd 2017-12-31
samt anmälningsblankett och information om reseersättningar för ombud.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Bromma den 16 januari 2018

Henrik Helde
Chef medlemsenheten
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Praktisk information och upplysningar

Plats för kongressen
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, ÄLVSJÖ
Tid för kongressen
Lördagen den 17 mars
kl. 09:00 – 17:00 (Kongressen öppnas kl. 10:00 efter inskrivning av ombud)
Handlingar för kongressen
Kongresshandlingar med program, dagordning, ombudsförteckning, förvaltningsberättelser,
revisionsberättelser, propositioner, inkomna motioner åtföljda av förbundsstyrensens förslag till
behandling, valberedningens förslag, platsinformation etc. kommer att skickas ut senast den 1
mars till anmälda ombud.
Anmälan av ombud
Anmälan av ombud till kongressen skall göras på bifogad blankett eller via mail, så snart som
möjligt, dock senast 15 februari för att kallelse och handlingarna till kongressen skall kunna
skickas till anmälda ombud i enlighet med stadgarna.
Röstlängd
Bifogat finner ni röstlängden som visar hur många ombud föreningen/distriktet kan utse till
kongressen 2018. Har ni synpunkter eller frågor om röstlängden skall ni snarast kontakta
medlemsenheten.
Vilka skall leda förbundet?
Valnämnden skall förbereda val av förbundsordförande, ledamöter i förbundsstyrelsen samt
revisorer. Valnämnden behöver er hjälp, lämna förslag kandidater senast 31 januari.
Vem förtjänar förbundets högsta förtjänsttecken i guld?
Lämna ditt förslag till valnämnden. Uppge vem det gäller, adress och telefon samt din
motivering till att vederbörande bör tilldelas förbundets högsta utmärkelse i guld. Sista datum
för nominering är 31 januari.
Kontaktuppgifter valnämnden
Sportfiskarna
Valnämnden
Svartviksslingan 28
167 39 Bromma
Förslag kan också skickas via e-post till sammankallande i valnämndes Ove Olsson på
adressen oveols46@gmail.com.
Personlig kontakt kan också tas med valberedningens ledamöter, se förbundets webbsida
www.sportfiskarna.se/Om-oss/Demokrati
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Omkostnadsersättning
För medverkan vid kongressen 2018 utgår omkostnadsersättning till
förening och distrikt enligt följande:
Reseavstånd till Stockholm enkel resa.
0 – 10 mil 250 kr

11 – 20 mil 500 kr

21 – 30 mil 750 kr

31 – 40 mil 1000 kr
61 – 75 mil 1750 kr

41 – 50 mil 1250 kr
75 < mil 2000 kr

51 – 60 mil 1500 kr

För resor över 30 mil enkel resa utgår upp till 1000 kr i övernattningsersättning vid behov (mot
uppvisande av kvitto). Endast en ersättning oavsett antalet ombud utgår per förening eller
distrikt.
Samåk gärna
Tag gärna kontakt med andra föreningar och diskutera gärna med distriktet om att ordna
samåkning. Eventuell övernattning i samband med kongressen svarar respektive klubb/distrikt
för. (Med undantag för de som har längre än 30 mil enkel resa, då övernattningsersättning om
max 1000 kr betalas mot uppvisande av hotellkvitto)
Tips på boende
Scandic Talk
Mässvägen 2, 125 80 Stockholm Älvsjö
08-588 820 00
talk@scandichotels.com
Vid bokning på Scandic uppge Sportfiskarnas rabattkod D559868778 (10% rabatt på logi)
BEST WESTERN Royal Star Hotel
08-99 02 20

Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö
info@royalstar.se

Hotell Älvsjö
08-727 53 00

Johan Skyttes väg 190, 125 34 Älvsjö
info@hotellalvsjo.se

Förhinder
Ombud som får förhinder att delta vid kongressen skall snarast kalla ersättare och meddela
dennes namn och adress till förbundskansliet.
Enskilda medlemmar
Utöver röstberättigade ombud har samtliga medlemmar i förbundet närvaro-, förslags- och
yttranderätt vid kongressen. Medlemmar som vill delta vid kongressen utan rösträtt skall anmäla
sig med namn, fullständig adress, telefon och e-postadress genom att skicka e-post till
kongress@sportfiskarna.se senast 15 februari (för planering av lokaler och förtäring).
Mat, dryck och Sportfiskemässa
Förbundet bjuder alla kongressdeltagare på lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe
under kongressen. Samtliga ombud får en fribiljett till Sportfiskemässan som pågår i samma
lokaler under hela helgen.
Mer information
Mer information om kongressen finns på www.sportfiskarna.se/Om-oss/Demokrati.
Övriga kongressfrågor:
Henrik Helde, chef medlemsenheten
08-410 80 606 eller henrik.helde@sportfiskarna.se

Varmt välkomna till Sportfiskarnas kongress 2018!

Anmälan av ombud
Sportfiskarnas kongress den 17 mars 2018
Förenings-/distriktsnamn

_________________________________________________

Ombud 1

Medlemsnummer:

Namn

_________________________________________________

Adress

_________________________________________________

Postnr o ort

_______________

E-post

_________________________________________________

Mobil

_________________________________________________

Ombud 2

Medlemsnummer:

Namn

_________________________________________________

Adress

_________________________________________________

Postnr o ort

_______________

E-post

_________________________________________________

Mobil

_________________________________________________

Ombud 3

Medlemsnummer:

Namn

_________________________________________________

Adress

_________________________________________________

Postnr o ort

_______________

E-post

_________________________________________________

Mobil

_________________________________________________

Uppgiftslämnare
Namn

_________________________________________________

Roll i förening/distrikt

_________________________________________________

Mobil

_________________________________________________

e-post

_________________________________________________

_____________ (obligatoriskt)

_______________________________

_____________ (obligatoriskt)

_______________________________

_____________ (obligatoriskt)

_______________________________

Har någon av ombuden behov av hörselslinga under kongressen?
________________________________________________________________________
Har någon av ombuden behov av specialkost?
________________________________________________________________________
Blanketten skickas via post till Sportfiskarna, ”Kongress”, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma
eller via e-post till kongress@sportfiskarna.se

ANSÖKAN TILL KLASSDRAGET 2018
Fyll i blanketten för att ansöka om att delta i Klassdraget.
Läs mer på www.sportfiskarna.se/klassdraget

Sportfiskarna erbjuder skolor och klubbar följande:
• Kompletta fiskeutrustningar i klassuppsättningar.
• Ett pedagogiskt inspirationsmaterial.
• Handböckerna Fiskehandboken och Följ med på Fiske.
Villkor:
• Projektet riktar sig främst till elever i årskurs 1–6.
• OBS - Ett spöset beräknas på 25 elever! 3 st klasser med totalt 24 elever innebär alltså 1 set.
• Klubben förpliktar sig att genomföra en fiskedag med skolan. Besök gärna klassen innan.
• Under fiskedagen har skolans personal allt säkerhetsansvar.
• Efter fiskedagen behåller eleverna fiskespöna.
• Efter fiskedagen ska klubben lämna en redovisning till Sportfiskarna, senast 1 dec 2018.
• Om fiskedagen inte genomförs ska allt material skickas tillbaka och ev. utbetalat bidrag betalas tillbaka.
Vi ansöker om Klassdraget:
Preliminärt datum:

Årskurs:

Fyll i rutan/rutorna nedan
Utrustning och infomaterial skickas till: Klubb:
Antal set metspö:

Skola:

Antal set pimpelspö:

Antal elever (ca):

(25 elever = 1 set)
Antal set infomaterial:

Kontaktuppgifter:

Klubbens namn:

Skolans namn:

Klubbens adress:

Skolans leveransadress:

Adress:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Postnummer:

Ort:

Mobilnummer till klubbens kontaktperson:

Mobilnummer till skolans kontaktperson (för lev.avisering):

Epost till klubbens kontaktperson:

Epost till skolans kontaktperson:

Ansvarig för ansökan:
För klubben:

För skolan:

SKICKA FORMULÄR MED EPOST

SKRIV UT

För att formuläret ska fungera krävs Adobe Acrobat Reader
https://get.adobe.com/se/reader/

Projektet genomförs med stöd från:

SVENSK
HANDEL

För papperspost, Skicka blanketten till:
Sportfiskarna
Klassdraget
Svartviksslingan 28
16739 BROMMA

