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Verksamhetsplan för år 2018 
 
 
Sportfiskeförbundet i Blekinge kommer under verksamhetsåret 2018 att arbeta med att 
utveckla ungdomsverksamheten, medlemsvärvning, tävlingsverksamheten, fiskevård och 
sportfiske möjligheter i Blekinge. 
 
Medlemsvärvning och medlemsvård 
 

Distriktet har under senaste åren haft en ökning av antalet medlemmar (ca 700 medlemmar 
2017). Behovet av fler medlemmar i klubbar, distrikt och förbund är mycket viktigt, då fler 
anslutna medlemar innebär starkare organisation både regionalt och i hela landet. 
 
Det är av största vikt att en aktiv kommunikation bedrivs mellan distriktet och klubbarna. 
 
Distriktets huvud sakliga informations kanal till klubbarna sker via distriktets hemsida och 
Facebook, samt via E post.  
 
Distriktet har som avsikt att marknadsföra Sportfiskarna vid olika arrangemang inom 
Blekinge. 
 
Distriktets skulle vilja arrangera mer träffar och fiskeresor för Distriktets medlemar 2018, 
vi hoppas på att Blekinges medlemmar ger och indikationer om vad man skulle vilja se 
arrangeras under 2018. 
 
Miljö- och Fiskevård 
 
För att påverka fiskevården och sportfiskemöjligheterna och bevaka sportfiskets intressen i 
Blekinge kommer distriktet att vara representerat i Länsstyrelsens rådgivande grupp i 
fiskefrågor.  
Distriktet kommer i övrigt att bevaka miljö och fiskevårdsfrågor genom skrivelser och 
lämna remissvar till olika instanser. 
 
Distriktet har även som målsättning att ekonomiskt ge bidrag till Fiskevårds projekt i 
Blekinge under 2018. 
 
 

Sportfiskarna Blekinge 
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Ungdoms- och utbildningsverksamhet 
 
Distriktet kommer 2018 förhoppningsvis att fortsätta supportera arrangemanget Klass 
Draget i sammarbete med klubbarna i Blekinge. 
 
Distriktet har också som målsättning att stötta föreningar inom Blekinge som har behov av 
stöd för att kunna utveckla sin ungdomsverksamhet. Det är av största vikt för distriktet att 
ungdomsverksamheten synkroniseras mellan distrikt och våra klubbar, så att vi tillsamman 
kan utveckla ungdomsverksamheten 2018.  
Distriktets hoppas att klubbarna som har ungdomsverksamhet, också utvecklar ungdoms 
ledare i klubbarna. Om behov finns, så kommer Distriktets finansiera ungdomsledare 
utbildning. 
 
Distriktets har även planer på att arrangera en Fisketyllsyns utbildning tillsammans med 
Studiefrämjande, om behov av nya fiske tullsyningsmän finns i kommunerna. 
 
Distriktet har som planer att även 2018 kunna vara arrangör till det s.k. ABU lägret 
(Gäddfiskelägret), som de senaste åren har genomfört i Blekinge under hösten. Detta 
tillsammans med Förbundet. Dock har Förbundet indikerat att bidraget för att arrangera 
ungdomsläger kommer att minska. Om denna bidragsminskning blir en realitiet, så 
kommer Distriktet ha svårt att genomföra detta läger 2018. 
 
Tävlingsverksamhet 
 
Riktlinjer för tävlingsverksamheten i Blekinge dras upp inom tävlingsrådet i distriktet. 
Tävlings program för 2018 är fastställt och utskickat till klubbarna samt utlagt på 
hemsidan.  
 
Tävlingsverksamheten kan under året följas via distriktets hemsida där program och 
resultat läggs upp.  
 
DM-tävlingar kommer att genomföras i pimpel, i traditionellt mete, samt Mormyska. 
Övriga tävlingsgrenar är vilande i Distriktet tills önskemål och behov framkommer från 
tävlingsfiskare eller klubbarna.  
 
Distriktet önskar att de större gädd tävlingarna i Blekinge 2018 också sanktioneras, så att 
dessa kommer in under Sportfiskarnas tävlingsverksamhet med allt som det innebär. 
 
Distriktet har som målsättning att Blekinge kommer att vara representerade vid SM i 
pimpel, SM i Traditionellt mete för 2018. 
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Ekonomi  
 
Budget för 2018 års verksamhet; 
 

Konton Kostnader Intäkter 

Ungdomsverksamhet/läger 56 000 kr                                            12 000:-58 000 kr          
Tävlingsverksamhet 3 200 kr         4 000 kr            

Miljö och Fiskevård 2 000 kr         -  kr                
Medlemsverksamhet/Föredrag 15 000 kr       10 000 kr          

Bidrag Blekinge Idrottsförbund -  kr             23 000 kr          

Årsmöte 2018 3 200 kr         3 500 kr            

Administration 8 500 kr         6 000 kr            

Representation 1 500 kr         -  kr                

Reseersättningar 7 000 kr         -  kr                

Hemsida 3 000 kr         -  kr                
Försäkring Sportfiskarna   600 kr            -  kr                
Marknadsföring 5 000 kr         500 kr               
Överskott/Underskott               -  kr             -  kr                

105 000 kr     105 000 kr         
 
Slutord 
 
Distriktet har att tillsammans med klubbarna en målsättning att utveckla sportfisket i 
Blekinge. En viktig förutsättning för att vi skall kunna nå de uppsatta målen är att länets 
alla anslutna medlemmar blir ännu mer engagerade. Även klubbarna måste påvisa att större 
interesse för Distriktets verksamhet, tillsamman blir vi större och kan påverka frågor som 
berör sportfiskets utveckling i Blekinge 2018. 
 
Vi får stöd från Sportfiske förbundet i detta arbete som idag mycket aktivt arbetar med 
bevakning av våra intressen. Vi har även stöd av från flera andra organisationer i de 
arrangemang som vi genomför. 
 
Låt oss under 2018 jobba för att bli ännu fler medlemmar i Blekinge där många redan har 
förstått att Sveriges sportfiskare behöver en stark organisation.   
 
 
Styrelsen Sportfiskarna Blekinge 2017 
 
 
 
 
 
Benny Forsberg Mats Pettersson Christer Karlsson 
Ordförande Sekreterare Kassör 
 Vice Ordförande   
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Rolf Salomonsson Tommy Norlin Martin Johansson 
Material ansvarig  Ledamot Ledamot 
Tävlingsledare 
  
 
 
 
 
Kjell Olsson Henrik Karlsson  Alexios Moldovanis 
Utbildningsansvarig  Ledamot   Ledamot 
    
 
 
 
 
Inge Tegvald Ola Andreasson   Simon Andreasson 
Ungdomsansvarig                   Ledamot                            Ledamot 
  


