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VÄLKOMMEN TILL 
TÄVLINGMÖTE 2018 i STOCKHOLM 
 
Sportfiskarnas förbundsstyrelse kallar ombud från distrikt och klubbar till tävlingsmöte lördag 17 
november 2018. Ombud vid tävlingsmötet måste vara personlig medlem i förbundet.  Giltigt 
medlemsnummer lämnas i samband med anmälan. 
 
Tävlingsmötet ska enligt stadgarna hållas vartannat år och bland annat besluta om de av 
kongressen hänskjutna motionerna som berör tävling. Tävlingsmötet ska även besluta om 
kommande års verksamhetsinriktning och lämna förslag på ledamöter till tävlingskommittén. 
Mötet ger dessutom tillfälle att träffas, umgås och att prata om viktiga frågor som rör 
tävlingsfisket! 
 
Följande utskick innehåller praktisk information om tävlingsmötet, samt anmälningsblankett och 
information om reseersättningar för ombud. 
  
 
 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 
Bromma, 25 september 2018 
 
 
 
 
Michael Molander 
Tävlingsansvarig 

SPORTFISKARNAS 
TÄVLINGSMÖTE 2018 
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Praktisk information  
 
Plats för Tävlingsmötet 
Kapitel 8, (Konferenslokal St Clara) 
Klarabergsviadukten 90 
111 64 Stockholm 
 
Kommunikationer: 
Ta tunnelbanan/pendeltåg/tåg till T-centralen, undvik bil till innerstaden då det är både dyrt och 
svårt att hitta parkering. Nyttja istället infartsparkeringar. Observera att Sportfiskarna inte står för 
ökade kostnader i samband med parkering.  
 
Tid för Tävlingsmötet 
Lördag 17 november kl. 08.00 – 17.30 
(Tävlingsmötet öppnas kl. 09.00 efter inskrivning av ombud). 
 
Inbjudan och ombudsanmälningsblankett 
Skickas ut via mejl till alla klubbar och distrikt senast 1 oktober och kort därefter också ut via 
brev. 
 
Handlingar till Tävlingsmötet 
Tävlingsmöteshandlingar skickas ut senast 1 november till anmälda ombud. Handlingarna 
innehåller program, dagordning, ombudsförteckning, verksamhetsredovisning, 
verksamhetsplan, propositioner, inkomna motioner åtföljda av tävlingskommitténs förslag till 
behandling övrig samt praktisk information om mötet. Handlingarna kommer att läggas ut 
löpande på www.sportfiskarna.se/tavling under fliken TÄVLINGSMÖTET och samtliga 
handlingar finns på plats senast 1 november. 
 
Anmälan av ombud 
Anmälan av ombud till tävlingsmötet skall göras på bifogad blankett eller via mail till 
tavling@sportfiskarna.se, senast måndagen den 29 oktober. Vid anmälan av ombud efter detta 
datum kan inte förtäring garanteras då matbeställningarna görs i god tid innan tävlingsmötet. 
Självklart går det trots detta bra att anmäla ombud till mötet. 
 
Röstlängd  
Röstlängd som rör tävlingsmötet finns på www.sportfiskarna.se/tavling.  
Den röstlängd som gäller för tävlingsmötet är den samma som fastställdes av förbundsstyrelsen 
till kongressen 2018. Har ni frågor angående röstlängden får ni gärna kontakta 
tavling@sportfiskarna.se. 
 
Vilka sitter i tävlingskommittén kommande mandatperiod? 
Valnämnden skall förbereda val av tävlingskommitténs ledamöter. Valnämnden behöver er 
hjälp, lämna förslag på kandidater senast 15 oktober. Tävlingskommittén består av ledamöter 
som nomineras av tävlingsmötet för beslut av förbundsstyrelsen. Förslag skickas via mail till 
valnämndens sammankallande Björn Carlström på adressen bjorn.carlstrom@ezze.se. 
 
Omkostnadsersättning 
För ombud som medverkar vid tävlingsmötet 2018 utgår omkostnadsersättning se 
www.sportfiskarna.se/tavling för mer info och blankett. För de som har 31 mil eller längre till 
mötet finns också möjlighet att få hotellersättning upp till 1000: - per förening. 
 
Boende 
Det finns ett stort antal hotell i området. Billigare alternativ finns i förorten, de flesta med goda 
kollektiva förbindelser in till centralstationen. 
 
Förhinder 
Ombud som får förhinder att delta vid tävlingsmötet ska snarast kalla ersättare och meddela 
dennes namn, adress och medlemsnummer till tavling@sportfiskarna.se. 
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Enskilda medlemmar 
Utöver röstberättigade ombud har samtliga medlemmar i förbundet närvaro-, förslags- och 
yttranderätt vid tävlingsmötet. Medlemmar som vill delta vid tävlingsmötet skall anmäla sig med 
namn, fullständig adress, telefon och e-postadress genom att skicka mail till 
tavling@sportfiskarna.se. I brist på sittplatser har röstberättigat ombud alltid företräde framför 
medlem. 
 
Förtäring vid mötet 
Förbundet bjuder alla Tävlingsmötesombuden på lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe 
under Tävlingsmötet. 
 
Mer information 
Kontakta Michael Molander på tavling@sportfiskarna.se alternativt 08-410 80 605. 
 
 
 
VARMT VÄLKOMNA TILL SPORTFISKARNAS TÄVLINGSMÖTE 2018! 


