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Protokoll fört vid tävlingsmötet 15 nov 2008.

1. Tävlingsmötet förklarades öppnat av Anssi Lehtevä som hälsade
alla välkomna
2. Mötet förklarades behörigen utlyst.
3. Upprop, alla närvarande presenterade sig.
4. Val ordförande
Anssi valdes som ordförande för mötet.
5. Val av mötessekreterare
Michael Kanold valdes som sekreterare
6. Protokolljusterare
Som protokolljusterare valdes Per Lundgren och Inger Skirby
7. Dagordningen godkändes
8. Verksamheten 2008 – Skriftlig rapport bilägges protokollet.
Muntlig information lämnades av de grenansvariga.
Tom Östlund redovisade Internationellt mete
Mia Hammarlund redovisade Havsfiske
Rolf Öberg redovisade Pimpel
Cameron Ross redovisade Trolling
Torsten Gradin redovisade Kustfiske. Kust byter namn till Kustoch sjö SM.
Anssi läste upp Markku Kalliokoski rapport över Mormyschka.
Anssi redovisade Lennart Jonssons rapport över
Traditionellt mete.
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Anssi rapporterade om tävlingsgrenen Gädda. Anssi informerade
om den nya tävlingsgrenen och berättade att intresset för
gäddtävlingar var snabbt ökande. Svenska Gäddklubben
presenterade sig, bildades för 10 år sedan med bl.a. syftet att
fisket skall bedrivas som C&R, Båt, spö, måttstock +
digitalkamera krav för att vara med. 2008, 85 båtar/lag. Svenska
Gäddklubben arrangerar SM 2009.
Flugfiske – Ingen verksamhet idag, men en representant var med
på VM på Nya Zeeland, bar sina egna kostnader.
9. Sportfiskarna idag.
Håkan Carlstrand redovisade Kongressens inriktningsbeslut för
verksamheten och hur denna omsatts i Förbundskansliets
Verksamhetsplan 2008. Bilaga power point presentation.
Kenneth Danielsson efterlyste mer information från förbundet om
t.ex. Klassdraget. Distrikt och klubbar måste få mer support från
förbundet.
Göran Ingvald föreslog att personalen på förbundskansliet kunde
ges ett särskilt ansvar för vissa distrikt och klubbar, mentorer.
Rolf Öberg föreslog att i Klassdraget byta metspö mot
pimpelspön. För klubbarna i norra Sverige är detta ett bättre
alternativ då deras skolgångs period baseras på den isbetäckta
tiden.
10. Behandling av inkomna frågor.
Demokratin inom tävlingsfisket
Anssi informerade om tävlingsfisket och organisationen inom
förbundet Anssi konstaterade att tävlingsstyrelsen lade ner sig
själva 12/5 2006 och fortsatte att redovisa dagen organisation och
en möjlig organisationsutveckling inför framtiden. Där
tävlingsmötet fungerar rådgivande till tävlingskommittén och där
tävlingsmötet nominerar kommitténs medlemmar. Förbundets
högsta beslutande organ är som idag kongressen med
förbundsstyrelsen som högsta beslutande organ i
verkställighetsfrågor.
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Tävlingsmötet uttryckte sitt gillande av förslagets principer. För att
förtydliga den schematiska beskrivningen bör distrikt och klubbar
läggas in i organisationsschemat.

Värmland och Västmanland hade lämnat in en överklagan över
beslutet att arrangera ett öppet pimpel SM 2009. De anförde att
alla distrikt måste ges möjlighet att yttra sig innan ett sådant
beslut tas av tävlingskommittén. Värmland menade att de i deras
distrikt som kämpat för att kvalificera sig genom DM tävlingar
känner sig besvikna och att vissa inte kommer att delta på det
öppna SM:et. Kommitténs beslut och hänvisning till de som vill
delta att kontakta distriktstävlingsledarna innebär ett mycket stort
merarbete, ett merarbete som man inte kunnat ta ställning till före
beslutet.
Värmland anförde vidare att den breda juniorverksamheten i
klubbar och distrikt skapar grunden för tävlingsfisket. Denna
verksamhet måste stöttas av förbundet. Bredden ger toppen.
Göran Ingvald anförde att det i tävlingsstadgarna saknas regler
för kvalificering till SM, samma regler borde gälla för alla grenar
och regler som tar hänsyn till hur kvalificering skall ske om DM
inte kan genomföras, t.ex. p.g.a. isbrist.
Flera av deltagarna på mötet menade att beslutet att arrangera ett
öppet SM var nödvändigt eftersom is saknats i södra Sverige. Vi
måste våga testa öppet SM i pimpel och utvärdera var en
kommentar.
Charlie Malmgren tog upp att det hade varit svårt att hitta
protokollet från Kongressen 2008 på förbundets hemsida.
Informerades om att detta och annat liknande material finns under
fliken ”Om sportfiskarna” och i gardinen som rullas upp hittar man
”Demokrati” med bl.a. Förbundsprotokollet.
Göran Ingvald föreslogs att hålla ett Tävlingsmöte nästa år för att
utvärdera det öppna SM:et i pimpel. Anssi svarar att det skall
göras en grundlig utvärdering där alla intresserad får ge sina
synpunkter i frågan.
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Framtidsfrågor
Förslag ställdes från mötet att ta med visionära frågor på
dagordningen på kommande tävlingsmöte. Bör skickas ut tidigt så
att deltagarna kan förbereda sig innan mötet.
Påpekades att alla inte har tillgång till datorer och därför behöver
få pappersutskick.

11. Motioner
Till tävlingsmötet förelåg tävlingskommitténs utlåtande, förslag till
beslut och motivering. Bilaga till protokollet.
Motion11a samt 19a Torsåkers AFK respektive Guldkroken
Gästrikland, likalydande motioner.
-

Tävlingsmötet avslog motionen enligt kommitténs förslag.

Motion 11 b samt 19b Torsåkers AFK respektive Guldkroken
Gästrikland, likalydande motioner
-

Tävlingsmötet biföll motionen enligt kommitténs förslag.

-

Bestämmelsen kommer att gälla fr.o.m. 1/1 2009 för uttagning
till SM 2010.

Motion 12 Sportfiskarna Västmanland
Tävlingsmötet avslog motionen enligt kommitténs förslag.

Motion 13 Köpings SFK
-

Tävlingsmötet avslog motionen enligt kommitténs förslag.

Magdalena Philipsson reserverade sig mot beslutet.

Motion14 Södermanlandsdistriktet
-

Tävlingsmötet avslog motionen enligt kommitténs förslag.

-

Motion 15 Götlunda fiskeklubb Örebro
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-

Tävlingsmötet avslog motionen enligt kommitténs förslag.

Motion16 King Salmon Nordfish
-

Tävlingsmötet tillstyrkte motionen enligt kommitténs förslag.

Motion 17 Sportfiskarna Karlskrona
-

17 a Tävlingsmötet avslog motionen enligt kommitténs förslag.

-

17 b Tävlingsmötet avslog motionen enligt kommitténs förslag.

Motion 18. Björn O Olsson
Tävlingsmötet tillstyrkte motionen enligt kommitténs förslag.
Under diskussionen framgick att flera av de förslag som avslagits
ansågs som intressanta att behandla vidare i tävlingskommittén
för eventuella modifieringar och senare förslag till införande.

12. Övriga frågor
Framfördes önskemål om att information om de ändrade reglerna
skulle spridas på lämpligt sätt, t.ex. hemsidan eller som utskick.
Björn Carlström framförde om fasta datum för SM beslutade lång
tid i förväg för att underlätta planeringen. Anssi svarade att
ambitionen skall givetvis vara att vara tidigt ute.
Göran Ingvald yrkade att inte tvinga klubbar att flytta SM till annan
plats/distrikt utan istället till annan tid. Tävlingskommittén
behandlar förslaget när man ser över tävlingsverksamheten.
Charlie Malmgrens skriftliga förslag lästes upp.
Om regionträffar: Framfördes förslag om regionträffar i syfte att
främja möjligheten till utbyte mellan olika distrikt, klubbar och
förbundet centralt. Nämndes möjligheten att arrangera en
tävlingstour. Tävlingskommittén kikar vidare på eventuella
alternativ för att öka samarbetet och dialogen.
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Om hantering av fisken efter tävling. Inga direktiv finns, men
kryssruta på sanktioneringsblanketten om hur fisken hanterats, ett
första steg mot direktiv berättade Anssi. Diskuterades olika
metoder för att nyttja fisken på ett klokt sätt, t.ex. överlåtelse till
yrkesfiskare/fiskhandlare där vinsten från försäljning går till t.ex.
sjöräddningen, laxfond Vänern etc.
Önskemål om fler tävlingsreportage mm i Svenskt Fiske. Anssi
välkomnade redaktionellt material och uppmanade klubbar/distrikt
att skicka in sådana.
Behandlades inkommet brev från King Salmon Nordfish med
förslag om klassrena tävlingar, dvs att åldersklasserna hålls utan
möjlighet att byta klass. Förslaget diskuterades. Nämndes
möjligheten att höja veteranklassen till 60 år som gräns.
Informerades om att i NM går gränsen vid 55 år. I SM/DM går
gränsen för äldre juniorer vid 20 år men vid NM 19 år.
Göran Ingvald menade att sanktioneringsavgiften är för hög. Den
höjdes med 10 kr historiskt för att använda som pott om man
måste flytta tävlingen. Anssi berättade att alla intäkter gick
tillbaka till tävlingsverksamheten och att alla intäkter är
nödvändiga. Särskilt pimpel och trad mete är välbehövliga
intäktsposter till tävlingsverksamheten.
Göran Ingvald berättade att i Östergötland är
fiskevattenkostnaden stor ( 25 kr eller mer/tävlande ) medan i
Dalsland kan den vara 2 kr/tävlande. Göran menade att
startavgiften kunde vara densamma för alla grentävlingar utöver
fiskekortavgiften som skulle läggas på denna. Anssi menade att
så kan man göra redan idag liksom att höja startavgiften p.g.a.
särskilda kostnader för parkeringsavgift etc. I avtalet står tydligt
att startavgiften kan anpassas beroende på de lokala ekonomiska
förhållandena.
Efterfrågades från Värmland en budgetmall för att planera budget
inför ett SM, helst ett webverktyg där startanmälningar och
betalningar går till Förbundet och arrangören får tillbaks en
deltagarlista och ett överskott. Tävlingskommittén undersöker
frågan.
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Göran Ingvald frågade om central upphandling av
priser/sponsorer kan ske genom Förbundet, t.ex. avtal med
huvudsponsorer. Göran berättade att de kontakter han haft med
vissa företag i SPOFA gruppen varit positiva. Tävlingskommittén
diskuterar frågan vidare.
Kenneth Danielsson frågade om möjligheten att på förbundets
hemsida marknadsföra SM tävlingar utöver den information som
automatiskt kommer upp när sanktioneringsanmälan gjorts. Anssi
förklarade det i dagsläget inte finns någon sådan möjlighet
beroende på tekniska orsaker. Tävlingskommittén tar upp frågan
med ansvarig på förbundet.
Kenneth Danielsson tog upp frågan om chatforum på hemsidan
för bl.a. internationellt mete. Anssi berättade om tidigare dåliga
erfarenheter och problem med olämpligt kränkande material.
Eventuellt kan denna möjlighet öppnas genom det nya
medlemsregistret.
Informerades om att det nya medlemsregistret kommer att vara i
full drift 1/12 2008. Uppmanades klubbarna att kontrollera sina
medlemsuppgifter och ta del av den information som skickats ut
per brev till samtliga klubbar.
Diskuterades medlemskapets konstruktion, skillnaden mellan
medlemsklubbar och förbundsklubbar, avgifterna och vad den
enskilde och klubben får för sitt medlemskap. Informerades om att
antalet direktanslutna medlemmar uppgår till 29 000 och ca 420
klubbar. Utöver detta finns drygt 20 000 medlemmar i
förbundsklubbarna som idag saknar fullvärdigt medlemskap med
prenumeration på Svenskt Fiske, försäkring och andra förmåner.

Vid protokollet

Michael Kanold

Justeras

Per Lundgren

Inger Skirby

