ÅRSMÖTE PROTOKOLL 2020 Möte 2020-10-28
Distriktet Sportfiskarna – Stockholm

§ 1 Årsmötets öppnande samt godkännande av dagordning (eventuella fullmakter
lämnas in)
Leif Andersson hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet/Tävlingsmötet skickades ut via mejl 6/10 och via Facebook samt hemsidan
www.distriktetstockholm.se
Godkändes av samtliga närvarande.
Närvarande
11 deltagare
Leif Andersson, Distriktet/Stäkets SF

Kicki Torstensson, Stäkets SF

Michael Molander, Distriktet

Lars Hansson, Enskede SFK

Jarmo Pietilä, FK Forellen

Maj Pietilä, FK Forellen

Erik Tikkanen, Stäkets SF

Kennet Jonsson, Norrtälje SF

Kent Hager, Täby PF

Winfried Lambertz, Norrtälje SF

Mikael Wedin, Vaxholm SF

§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Leif Andersson, valdes till ordförande för årsmötet.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Kicki Torstensson, valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Maj Pietilä, FK Forellen och Jarmo Pietilä, FK Forellen
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§ 6 Styrelsens/Tävlingsledningens verksamhetsberättelse
Pimpel
Tävlingsledare: Michael Molander
Michael berättar om det tråkiga att vi inte fick några isar i år och att många fick resa norrut
för att få pimpelfiska, vilket många från vårt distrikt gjorde.
Inga Dm tävlingar genomfördes.
Inför 2021 finns det ingen arrangör för SM i pimpel meddelar Michael, då Norsjö har brutit
kontraktet.
Vid SM i Arvika tog Isabelle Wassberger, Stäkets SF en silvermedalj och därutöver fick
Stockholm med sig 14 placeringar inom 10:e platsen i olika klasser.
Även i lag tävlingen vid SM i Arvika tog Södertälje SFK guld i klassen HS genom, Timo
Jumisko, Arto Jumisko och Bengt Ole Boman.
Bronsplatser fick Stockholm i klasserna:
ÄDV ,Stäkets SF, genom Maj Pietilä, Eine Nykänen och Monica Rytterlund.
ÄHJ, Stäkets SF, genom Marcus Sundin, Benjamin Solomin och Dexter Ander.
YHJ, Stäkets SF Simon Kerställ, Albin Eriksson och Linus Rudman.
Därutöver hade Stockholm även 2 lag inom 10:e placeringen i ÄHV resp. DV klassen.
Trots det isfattiga läget i Stockholm så fick vi många fina placeringar vid SM.

Mormyska
Tävlingsledare Timo Jumisko
Tyvärr var Timo frånvarande vid mötet men lite fakta har vi letat fram.
Inga Dm tävlingar har genomförts
VM kval genomfördes i februari, där Jimmi Bornström Mälardalens TF segrade.
SM i mormyska är satt att genomföras den 12-13 december 2020 på Mårdsjön.
Timo meddelade att om dom hittar is i december så genomförs 2020 års DM.
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Trad. Mete
Tävlingsledare Maj Pietilä
Här genomfördes ett DM i Edsviken med 45 deltagare.
Där följande segrare korades:
YDJ, Isolde Tillikainen, Södertälje SFK
YHJ, Linus Johnsson, Stäkets SF
ÄHV, Maj Pietilä, Stäkets SF
DV Anne-Marie Gileberg, Enskede SFK
D, Amanda Winström, Norrtälje SFK
ÄHV, Mikko Paso, Jakobsberg SFK
HV, Jorma Tillikainen, Södertälje SFK
H, Arto Kosunen, Södertälje SFK.
SM i Trad mete fick dessvärre ställas in p.g.a. corona pandemin och är framflyttat till Maj
2021 i Karlstad.

Internationellt Mete
Tävlingsledare Mats Larsson
Tyvärr var inte Mats närvarande vid mötet men lite fakta har vi letat fram.
DM Serie på 3 deltävlingar med DM, där segrade Jonas Berglund, Täby PF i elit klassen och
Lauras Antanavicius, segrade i den begränsade klassen.
I lagtävlingen segrade Jakobsbergs SFK med Leena Wahlberg, Bert Åkerblom ,Arne Hellman
och Rolf Wahlberg.

Kust & Sjö
Tävlingsledare Calle Andersson
Tyvärr var Calle sjuk och kunde inte delta på mötet men lite fakta har vi letat fram.
DM Genomfört vid Ingarö Björkvik och där segrade i den sammanslagna herrklassen Mikko
Paaso, Jakobsbergs SFK och i den sammanslagna damklassen Leena Wahlberg, Jakobsbergs
SFK.
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Gädda
Tävlingsledare Lasse Sundberg
Lasse var dessvärre frånvarande på mötet men vi har lite fakta enl. nedan.
Ett DM Genomfört med 33 båtar/team, segrade gjorde team 70+ med Johan Moquist, CarlJohan Moquist och Håkan Moquist.
Tvår blev Team Knickedickerna med Kim Diop, Robin Klintefalk och Richard Karlsson
Trea blev Team Value Time med Sami Saarinen ,Calle Pereira och Mikael Vilund.

Abborre
DM genomfört där 13 lag deltog och segrade gjorde Team Lindström/Jupiter med
M.Lindström, P Lindström och Raffe Jupiter.
Från i fjol
Här berättar Michael Molander om en del förändringar eftersom Abborrtävlingarna är på väg
framåt med rasande fart. Förslag finns att genomföra DM kval under 2020 inför SM 2021, lika
som gädda dvs som båttävling. Mer om detta framgent då Sportfiskarna ska fatta beslut i
frågan.

Båtpimpel
Tävlingsledare Erik Tikkanen
DM i båtpimpel genomfördes med 11 lag vid Stäkets SF och där segrade Kent Eriksson
Stäkets SF.
§ 7 Kassörens rapport bokslut 2018
27.994 sek + 10.480 kr i kassan.
§ 8 Revisorernas årsberättelse
Lars Hansson och Arne Hellman som varit revisorer, har enligt Lars Hansson som deltog på
mötet inte fått tag på Calle för att göra en avstämning, därför finns ingen årsberättelse.
Här tar nu Leif upp frågan om vi behöver ha revisorer då vi har ett så litet kapital och inga
medlemsavgifter. Inga kvitton finns då alla intäkter kommer från våra tävlingar.
Att denna punkt har tillkommit är orsakat av att det måste finnas för att få skapa bankkonto.
Mötet beslutar att stryka §8 och således §11 däremot vill vi ha en kassa rapport kvar.

ÅRSMÖTE PROTOKOLL 2020 Möte 2020-10-28
Distriktet Sportfiskarna – Stockholm
§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Val av styrelse för Distriktet Stockholm:
Ordförande:
Kassör :
Sekreterare:

Leif Andersson
Calle Andersson
Kicki Torstensson

1 år kvar
2 år
1 år

Ledamot:
Ledamot:

Maj Pietilä,
Michael Molander,

1 år
1 år

Omval 2021

§ 11 Val av revisor:
Denna § utgår enligt beslut § 8
§ 12 Val av valberedningsnämnd
Carina Widerberg, Täby PF och Erik Tikkanen, Stäkets SF

§ 13 Val av ledamöter i tävlingskommittén
Tävlingsledare:
Pimpel:
Mormyska:
Trad.Mete:
Int.Mete:
Kust & Sjö:
Båtpimpel :
Gädda:

Leif Andersson
Michael Molander
Timo Jumisko
Kicki Torstensson
Björn Widerberg
Calle Andersson
Erik Tikkanen
Calle Pereira

2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Abbore; Förslag finns att denna tävlingsgren ska ingå i gädda och den kommer då att byta
namn till Predator, detta är under utveckling.
§ 14 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner från oss har inkommit.
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§ 15 Startavgifter/ tävlingsverksamhet
Leif tar upp frågan om att höja avgiften som legat oförändrad under många år nu. Där vi även
har märkt en ökning av flertalet tävlingar som har tagit 120 kr av vuxna, varför Leif föreslår
just 120 kr.
Mötet beslutar att avgifterna under 2021 kommer att vara 120 kr för individuellt startande
vuxna och 40 kr för juniorer.
Tidigare beslut listat här nedan för information:
Tävlingar som ingår i lag-serien och SM-kvalserien 2020 skall
vara 100kr:- för seniorer och veteraner samt 40:- för juniorer.
Detta gäller även vid individuella DM. Startavgiften för lag i DM
skall vara 300 kr/lag för Seniorer och veteraner. 40 kr/lag för
juniorer
Startavgiften för lag-serien i pimpel är oförändrat 300kr/lag.
Lagserien: Inget krav på klubblag, man får bilda helt fritt bland alla pimpelfiskare.
Minst 1 ordinarie medlem skall vara med i laget, 2 reserver får anmälas.
Reserverna får vara olika varje gång. Detta skall dockanmälas till Calle Andersson
innan respektive tävling börjar.
KRAV:
Att varje lag utser en lagkapten som aktivt försöker få till fler lag och anmäler reserver i god tid.
Nedan kommer information vad som gäller vid antalet tävlingar
Alla deltävlingar i SM-kvalserien måste vara sanktionerade och de tävlande måste vara
individuella, familjemedlemmar eller kollektivt anslutna för att räknas med i serien. I lag serien
ingår samma tävlingar som i SM-kvalserien. Antalet SM-kval tävlingar fastställdes till 5st för
2020, för att SM kvalserie och lag serie skall räknas måste minst 2 deltävlingar genomföras. Vid
2 eller 3 genomförda tävlingar räknas de 2 bästa Vid 4 eller 5 genomförda tävlingar räknas de 3
bästa, uttagningsregler som förra året gäller för uttagning till SM.

Michael Molander berättar också att förbundet kommer att höja medlemsavgiften till 410 kr
från 400 kr men däremot kommer de klubbar som är medlemmar i förbundet och således alla
medlemmar automatiskt anslutna till förbundet, där ligger avgifter oförändrad på 210 kr.
Nu kommer även frågan upp om swish och att klubbarna gör lite olika, vissa tar emot swish
och swishar vinsten till dom som swishat.
Norrtälje berättar att dom ibland haft täckningsproblem ute i vildmarken, då får
tävlingsdeltagaren swisha så fort det är möjligt.
Michael berättar att Täby har en tanke om att ta en klumpsumma före säsongen för alla
kommande tävlingar. Vid eventuella sjukdomar eller ej genomförda tävlingar så återbetals
beloppen vid säsongens slut. Priser delar dom ut vid sitt årsmöte.
Här kan klubbarna göra okika försök att förenkla och förslagen är många.
Inga beslut fattades men diskussionen lever vidare.
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§ 16 Tävlingsverksamhet (lottning)
TÄVLINGSKALENDER STOCKHOLMS DISTRIKTET 2020
DATUM
TÄVLING

ARRANGÖR

Lördag 16 Januari
Söndag 17 Januari

SM kval 1 o DM 2020

Vaxholm/Distriktet

Lördag 23 Januari
Söndag 24 Januari

SM kval 2 Pimpelserien

Stäkets SF

Lördag 30 Januari
Söndag 31 Januari

SM kval 3 Pimpelserien

Täby PF

Lördag 06 Februari
Söndag 07 Februari

DM indiv. och lag pimpel

Distriktet

Lördag 13 Februari
Söndag 14 Februari

SM Kval 4 Pimpelserien

Enskede SFK

Lördag 20 Februari
Söndag 21 Februari

SM kval 5 Pimpelserien

Norrtälje SFK

Lördag 22 Februari
Söndag 24 Februari

SM kval Pimpelserien

reservdag,

Lördag 27 Februari
Söndag 28 Februari

DM 1 och 2 i Mormyska
DM 3
Mormyska

Södertälje SFK
Södertälje SFK

Söndag 6 juni

SM Kval Trad Mete ind.o lag

Distriktet

Söndag 12 september

DM Kust & Sjö

Distriktet

Lördagen 19 september DM i Båtpimpel
Distriktet
Nedan under september, oktober
DM Serie 1 Int. Mete
DM Serie 2 Int. Mete
DM Serie 3 Int. Mete Samt DM lag
DM i Gädda, förslag i juni då det är många tävlingar under hösten
DM i Abborre, förslag augusti kanske Calle Pereira vill vara initiativtagare till ett datum.
Michael Molander säger också att förbundet ger klartecken att fiska gädda efter 15/5.

ÅRSMÖTE PROTOKOLL 2020 Möte 2020-10-28
Distriktet Sportfiskarna – Stockholm
§ 17 Sanktionering
Beslut om att samtliga DM Tävlingar skall sanktioneras. Rekommendation att även
sanktionerna lokala tävlingar.
Vi påminner om den låga kostnaden för att sanktionera tävlingarna endast 50 kr/
tävling !!
Vid DM 10 kr/pers och Dm serien 5 kr/ pers, är sanktionerings kostnaden.
§ 18 Övriga frågor
Leif avtackar Maj med blommor och varm applåd för hennes engagemang som
tävlingsansvarig i traditionellt mete.
I fjol togs frågan upp gällande hur vi hanterar fisken i samband med tävlingar och det är inte
bra att lägga ut bilder på facebook och andra sociala medier framförallt inte kommentera
andras eventuella kritiska kommentarer om hur sportfiskare hanterar fisken. Det har
förekommit felaktiv information vilket medför onödigt stor uppmärksamhet för förbundet.
Nedan diskuterades även på årets möte varför jag låter detta stå kvar och bli en påminnelse åt
oss alla att tänka på hur vi hanterar fisken.
Från i fjol
Michael Molander tycker att klubbarna har blivit mycket bättre på att ta rätt på fisken. Det
förekommer olika sätt, i första hand ta med hem som matfisk, i andra hand som djurfoder.
Michael berättar också att inom traditionellt mete så har han en lista på olika zoon som tar emot
fisken. Han nämner också att dom avslägsnade huvudet på fisken för att inte riskera att krokar
finns kvar därefter var t.ex Eskilstuna zoo väldigt tacksamma för fisken.

I och med att vi inte har haft några tävlingar under året så låter vi nedan beslut från i fjol stå
kvar i protokollet i år, då vi fortfarande anser det är av vikt att ha seriösa tävlingar.
Från i fjol
Plutten: Invägningen har blivit för slapp och Plutten önskar återgå till bättre kontroll av
innehållet i fiskpåsarna efter avslutad tävling.
Stäket SF som har många såll kommer att ta med ett vid första tävlingstillfället och sen får detta
såll vandra mellan tävlingarna. Vi provar detta i år och det förutsätter att de fiskare som kommer
in först får hjälpa till med sållningen eller andra göromål. Handskar och skrapa måste också
finnas tillgängligt.
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Även följande togs upp igen och mötet tycker att det är ett bra förslag där vi enades om att
försöka prova detta.
Från i fjol
Michael Molander : Mätning av abborrar från 38 cm och uppåt.
Michael berättar att i Täby PF har man fattat beslut om att mäta stora abborrar och praktisera
catch and realese. Detta förutsätter att det inte är för kallt med hård vind och minusgrader. Detta
kommer att tillämpas under deras egna tävlingar, alltså inte på DM serien. Kim Bergqvist har
tillsammans med Michael Boettge efter deras erfarenhet gjort en lista där man får tillgodoräkna
sig en uppskattad vikt efter denna lista. T.ex 38 cm 700 g, 39 cm 800g osv. Denna lista delades
ut under mötet och är möjlig för flera klubbar att använda, vilket vi tyckte lät som ett bra
initiativ.

Leif går igenom alla motioner som ska fattas beslut om på Tävlingsmötet i november på
Älvsjömässan.
På denna adress kan du ta del av motionerna i sin helhet
https://www.sportfiskarna.se/Tavling/Demokrati
Motion 4 och Motion 5, förbjuda levande bete eller bara fjädermygglarver.
Motion 4, 3-3 i röster på mötet, vissa röstade inte så dött läge
Motion5, 5 -3 i röster på mötet med fördel för bifall.
Motion 6 tillåta mört på pimpeltävlingarna
Motion 6, 7-3 i röster på mötet med fördel för avslag.
Motion 7 ungdoms klass
Michael Molander förtydligade att det rör sig inte om en ny klass utan att endast uppmuntra
de ungdomar som kommer upp i en svårare klass att känna att dom har gjort bra ifrån sig och
får en medalj för sin insats.
Motion 7, mötet röstade för bifall.
Motion 16 Borrhjälp till barnen YDJ o YHJ
Motion 16 mötet enhälligt bifall
Motion 8 Temporärt lättnadskort
Motion 8 mötet enhälligt bifall
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Motion 9 och 10 Ej ekolod pimpel och traditionellt mete
Motion 9 och 10 mötet enhälligt bifall
Motion 11 Höja statusen på NM
Motion 11 Mötet enhälligt avslag
Motion 12 och 13,14 Mormyska nya uttagningsregler eller återgå till de gamla systemet.
Motion 12 och 13,14 ingen representant för mormyska på mötet och vi anser att
denna fråga rör mormyskafiskare, så ingen röstning i denna fråga.
Motion 15 tävla i sin åldersgrupp
Motin 15 mötet röstade enhälligt för bifall.
Motion 17 enhälliga klassindelningar inom flugfiske
Motion 17 mötet var enhälliga om bifall då det verkar självklart att man har
samma åldersindelning och benämning som internationellt.

Michael Molander tar till orda och läser ett heders omnämnande till Leif Andersson och
delar också ut blommor samt den näst högsta utmärkelsen från Förbundet, den fina
Silvernålen till Leif, för förtjänstfullt arbete under många år som tävlingsledare och
mycket mera.
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§ 19 Mötet avslutas
Leif avslutar mötet och tackar för allas deltagande.
Nästa Årsmöte/Tävlingsmöte 2020-10-27 i Sportfiskarnas lokaler
Tack för visat intresse Stockholm Distrikt

_________________________

_____________________

Sekreterare

Ordförande

Kicki Torstensson

Leif Andersson

0706894585
kicki.torstensson1@gmail.com

_________________________

_______________________

Justeras

Justeras

Maj Pietilä

Jarmo Pietilä

