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VÄLKOMMEN TILL 
ORDINARIE TÄVLINGMÖTE 2016 i STOCKHOLM 
 
Sportfiskarnas förbundsstyrelse kallar ombud från distrikt och klubbar till ordinarie tävlingsmöte 
lördag 19 november 2016. Ombud vid Tävlingsmötet måste vara enskild medlem i förbundet. 
Giltigt medlemskort uppvisas vid incheckning. 
 
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 grenansvariga till tävlingskommittén. 
Tävlingsmötet 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, 1 september 2016 
 
 
 
 
Anssi Lehtevä 
Tävlingsansvarig 

SPORTFISKARNAS 
TÄVLINGSMÖTE 2016 
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Praktisk information  
 
Plats för Tävlingsmötet 
Scandic Hotel Brommaplan (Konferenslokal Lovö) 
Brommaplan 
168 76 Bromma 
 
För resa från T-centralen: 
Ta tunnelbanans gröna linje mot Hässelby eller Åkeshov och kliv av vid station Brommaplan. 
Därifrån är det ca 100 meter till hotellet. 
 
Tid för Tävlingsmötet 
Lördag 19 november kl. 08.30 – 17.00 
(Tävlingsmötet öppnas kl. 09.30 efter inskrivning av ombud). 
 
Handlingar till Tävlingsmötet 
Tävlingsmöteshandlingar skickas ut senast 4 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 och samtliga handlingar finns på plats senast 4 
november. 
 
Anmälan av ombud 
Anmälan av ombud till Tävlingsmötet skall göras på bifogad blankett eller via mail till 
anssi@sportfiskarna.se, senast tisdagen den 31 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.  
Röstlängden som fastställdes av förbundsstyrelsen för Kongressen 2016 visar även antalet 
ombud klubben/distriktet kan utse till Tävlingsmötet. Har ni frågor angående röstlängden får ni 
gärna kontakta anssi@sportfiskarna.se. 
 
Vilka sitter i tävlingskommittén 2017-2018? 
Valnämnden skall förbereda val av tävlingskommitténs ledamöter. Valnämnden behöver er 
hjälp, lämna förslag på kandidater senast 17 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 medverkan vid kongressen 2016 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 41 – 50 mil 1250 kr 51 – 60 mil 1500 kr 
61 – 75 mil 1750 kr 75 < mil 2000 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 antal ombud utgår per förening eller distrikt. 
 
Samåk gärna 
Kontakta gärna andra föreningar och distrikt för 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) 
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Tips på boende 
Scandic Hotel i Bromma 
Brommaplan1 
68 76 Bromma 
 
Enkelrum  650kr frukost ingår. 
Dubbelrum  750kr frukost ingår. 
 
Mötesdeltagare och ombud bokar själva sitt boende. 
 
OBS! För ovan priser måste kod 45975122 anges vid bokningen. 
 
 
Förhinder 
Ombud som får förhinder att delta vid Tävlingsmötet ska snarast kalla ersättare och meddela 
dennes namn, adress och medlemsnummer till anssi@sportfiskarna.se. 
 
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 
anssi@sportfiskarna.se.  
 
Förtäring vid mötet 
Förbundet bjuder alla Tävlingsmötesombuden på lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe 
under Tävlingsmötet. 
 
Mer information 
Kontakta Anssi Lehtevä på anssi@sportfiskarna.se alternativt 08-410 80 605. 
 
 
 
VARMT VÄLKOMNA TILL SPORTFISKARNAS TÄVLINGSMÖTE 2016! 





Anmälan av ombud 
Sportfiskarnas tävlingsmöte 19 november 2016 

 
 
 
Klubb / distrikt _________________________________________________ 
 
 
 
Ombud 1  Medlemsnummer: _____________ 
 
Namn  _________________________________________________ 
 
Adress  _________________________________________________ 
 
Postnr o ort  _______________      _______________________________ 
 
E-post  _________________________________________________ 
 
Telefon  _________________________________________________ 
 
 
Ombud 2  Medlemsnummer: _____________ 
 
Namn  _________________________________________________ 
 
Adress  _________________________________________________ 
 
Postnr o ort  _______________      _______________________________ 
 
E-post  _________________________________________________ 
 
Telefon  _________________________________________________ 
 
 
Ombud 3  Medlemsnummer: _____________ 
 
Namn  _________________________________________________ 
 
Adress  _________________________________________________ 
 
Postnr o ort  _______________      _______________________________ 
 
E-post  _________________________________________________ 
 
Telefon  _________________________________________________ 
 
 
Uppgiftslämnare (Obligatorisk information) 
 
Namn  _________________________________________________ 
 
Adress  _________________________________________________ 
 
Postnr o ort  _______________      _______________________________ 
 
E-post  _________________________________________________ 
 
Telefon  _________________________________________________ 

 
Insändes till adressen: 
Sportfiskarna 
Tävlingsmötet 2016 
Svartviksslingan 28 
167 39 Bromma 

 
Det går också bra att scanna ifyllt dokumentet och skicka det via e-post till anssi@sportfiskarna.se 


