
 

ÅRSMÖTE PROTOKOLL 2021-10-27 
Distriktet Sportfiskarna – Stockholm

§ 1 Årsmötets öppnande samt godkännande av dagordning (eventuella fullmakter
lämnas in)

Leif Andersson hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande

Inbjudan till årsmötet/tävlingsmötet skickades ut via mejl 6/10 och via Facebook samt 
hemsidan www.distriktetstockholm.se
Godkändes av samtliga närvarande.

Närvarande

13 deltagare, varav 3 via länk

Leif Andersson, Distriktet/Stäkets SF Kicki Torstensson, Stäkets SF

Michael Molander, Distriktet Totte Lund, Stäkets SF

Lars Hansson, Enskede SFK Arne Hellman, Enskede SFK

Jarmo Pietilä, FK Forellen Maj Pietilä, FK Forellen

Winfried Lambertz, Norrtälje SF Kennet Jonsson, Norrtälje SF

Via länk:

Carina Wideberg, Täby PF Björn Wideberg, Täby PF

Calle Andersson, Stäkets 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
Arne Hellman, Enskede SFK och Totte Lund, Stäkets SF
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§6 Styrelsens/Tävlingsledningens verksamhetsberättelse

Pimpel

Tävlingsledare: Michael Molander

Michael berättar om det tråkiga att vi inte fick några isar under 2021 och att pandemin 
förhindrar oss att arrangera tävlingar. Många reste dock norrut för att få pimpelfiska, vilket 
många från vårat distrikt gjorde.

Inga Dm tävlingar genomfördes, ej heller något SM då pandemin satte stopp för detta.

SM i pimpel 2022 meddelar Michael, att Norsjö arrangerar ett öppet SM  den 9-10 april 2022 
och man tävlar då i den klass man tillhör dvs. fyller man 56 år under året tävlar man i 
veteranklassen osv.

Det kommer även att arrangeras ett NM i Hudiksvall under 2022, för de som kvalificerade sig 
i Arvika 2020 och där tävlar man i den klass man kvalade i. 

Mormyska

Tävlingsledare: Timo Jumisko

Tyvärr var Timo Jumisko frånvarande men Arne Hellman och Lars Hansson meddelar att dom
hade en mormyska tävling med väldigt få deltagare som dock var en något inofficiellt DM 
tävling.

Trad. Mete  

Tävlingsledare: Kicki Torstensson

Här genomfördes ett DM i Djurgårdskanalen den 5/9 med 34 deltagare, dessvärre tappade vi 
några deltagare mot i fjol. Till nästa år får vi satsa lite mera på att få med juniorerna igen. 
Högsta vikt fick Timo Jumisko med 5038 g, mycket bra fiskat då fisket i övrigt var mycket 
trögt. Kommande år 2022 försöker vi hålla en tävling första söndagen i juni.

Följande segrare korades:

ÄHV, Maj Pietilä, Stäkets SF

DV, Anne-Marie Gileberg, Enskede SFK

D, Teresa Kerstell, Stäkets SF

ÄHV, Arne Hellman, Enskede SF

HV, Timo Jumisko, Södertälje SFK

H, Arto Kosunen, Södertälje SFK.

SM i Trad mete fick dessvärre ställas in p.g.a. corona pandemin och är troligen framflyttat till 
2022 i Karlstad.
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Internationellt Mete

Tävlingsledare: Björn Wideberg

Björn, via länk, berättar att 3 deltävlingar har genomförts enligt följande:

29/8 Södertälje kanal DM1, 12/9 Fyrisån DM2 och 19/9 Hammabyhamnen DM3 +lag.

DM Serien med 3 deltävlingar och ett DM, där segrade Tom Östlund i elit klassen och Jarmo 
Pietilä, segrade i den begränsade klassen.

Kust & Sjö

Tävlingsledare: Calle Andersson

Calle deltog på länk och meddelar att tyvärr blev det ingen tävling i år p.g.a. många tävlingar 
på hösten och då uppstår kollisioner med datum.

Gädda 

Tävlingsledare: Calle Pereira

Micke Molander berättar att DM tävlingen ägde rum 16/10, vid Kaananbadet och 42 lag 
deltog, denna svårfiskade dag. Segrande lag för dagen blev Team Gårilla, på andra plats kom 
Team Delicato, tredje platsen tog Söders Sportfiskare. En hedrande fjärde plats fick Lost & 
Sea och dessa fyra lag erbjuds en plats till SM 2022 på sjön Mjörn i Alingsås.

Abborre 

Tävlingsledare: Calle Pereira

DM genomförs den 30/10 vid Tranebergs Båtklubb, så inga resultat ännu. 28 lag är anmälda 
och samtidigt avgörs SM i kajak där 18 båtar är anmälda för deltagande.

Båtpimpel

Tävlingsledare: Erik Tikkanen

DM i båtpimpel har inte genomförts i år.

§ 7 Kassörens rapport bokslut 2018 

Calle rapporterar att det finns 41.293,76 kr i kassan vilket är 2.119 kr mer än i fjol, 2000 kr av
dessa kommer från DM i gädda, vilket mao är ett bra arrangemang för vår ekonomi. Vid årets 
slut kommer dock en kostnad om 1500 kr att betalas för hemsidan.

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.
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§ 9 Val av styrelse för Distriktet Stockholm:

Ordförande: Leif Andersson  2 år  Omval 2023
Kassör :  Calle Andersson   1 år kvar Väljs   2022

Följande väljs på 1 år: 
Sekreterare: Kicki Torstensson 1 år 

Ledamot: Maj Pietilä 1 år 
Ledamot: Michael Molander 1 år

§ 10 Val av valberedningsnämnd

Carina Widerberg, Täby PF väljs, men här fattas det dock en person. Vi ser gärna att någon 
från Norrtälje deltar i detta arbete därför ges styrelsen i uppdrag att tillfråga någon från 
Norrtälje SF att åta sig posten i valberedningsnämnden.

§ 11  Val av ledamöter i tävlingskommittén 

Tävlingsledare:  Leif Andersson   1 år kvar Väljs 2022
Pimpel: Michael Molander  1 år
Mormyska: Andreas Wetterhall 1 år 
Trad.Mete: Kicki Torstensson 1 år
Int.Mete:  Björn Widerberg 1 år
Kust & Sjö: Vakant 1 år 
Båtpimpel : Vakant 1 år
Predator, gädda och abborre   Calle Andersson 1 år

Förslag finns på posterna Kust & Sjö och Båtpimpel, Leif får i uppdrag att tillfråga Mårten 
Wall och Andreas Johnsson.

§ 12 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

§ 13 Startavgifter/ tävlingsverksamhet

Mötet beslutar att fortsätta med den i fjol höjda avgiften om 120 kr/ vuxen och 40 kr/ junior.

Tidigare beslut listat här nedan för information:

Tävlingar som ingår i lag-serien och SM-kvalserien 2021 skall
vara 120kr:- 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. 
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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 
2022, 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. 

Nu kommer även frågan upp om swish och att klubbarna börjar i större utsträckning att 
använda swish, vilket har visat sig ha många fördelar. Björn Wideberg berättar att vid deras 
metetävlingar har det fungerat alldeles utmärkt genom att man kan anmäla sig via swish och 
när man kommer på plats är det bara att gå ut till sin plats då tävlingsledningen på ett enkelt 
sätt i förväg har lottat platserna. Även fördelen med att kunna swisha vinstpengar kunde Calle 
och Michael vittna om, då dom praktiserade detta vid DM i gädda. Då swishades prispengarna
ut till kaptenen för laget som då hade anmält laget med team namn, enkelt att hålla reda på 
vems swish nummer som var vems.
Så vi tror att det är en klar fördel om vi alla i större utsträckning använder swish, dock ska vi 
självklart även kunna erbjuda kontant betalning.

§ 14 Tävlingsverksamhet  (lottning)

TÄVLINGSKALENDER STOCKHOLMS DISTRIKTET 2022, se bilaga 2 för utskrift
DATUM TÄVLING  ARRANGÖR

Lördag 08 Januari
Söndag 09 Januri DM serie 1 pimpel Distriktet

Lördag 15 Januari DM 1 och 2 i Mormyska Enskede SFK
Söndag 16 Januari DM 3  Mormyska Enskede SFK

Lördag 22 Januari 
Söndag 23 Januari DM serie 2 pimpel    Stäkets SF

Lördag 29 Januari 
Söndag 30 Januari DM serie 3 pimpel   Täby PF

Lördag 05  Februari 
Söndag 06 Februari DM indiv. och lag pimpel Distriktet
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Lördag 12  Februari  
Söndag 13 Februari  DM serie 4 Norrtälje SF

Lördag 19 Februari
Söndag 20 Februari DM serie 5 Enskede SFK
 
Lördag 26 Februari 
Söndag 27 Februari

Söndag 5 juni  SM Kval Trad Mete ind.o lag Distriktet

Dessa datum är endast förslag vi får återkomma med datum längre fram.

Söndag 11 september DM Kust & Sjö ? Distriktet

Lördagen 17 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 Björn Wideberg återkommer med datum längre fram.

DM  i Gädda, förslag i juni då det är många tävlingar under hösten
DM  i Abborre, förslag augusti. 

§ 15 Sanktionering

Beslut om att samtliga DM Tävlingar skall sanktioneras.  Rekommendation att även 
sanktionerna lokala tävlingar, då inkomsterna stannar i tävlingsverksamheten, vilket innebär 
ca 60 000 – 65 000 kr/ år.

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. 

Ännu så länge finns det lite plastpåsar kvar men så småningom tar dessa slut och då har 
Michael Molander ett tips. På Biltema finns en påse för 7 kr/st att köpa som påminner om 
dom blåa IKEA påsar som de flesta känner till, dock är Biltemas inte lika stora och inte heller 
så hårda. Detta är något att överväga för framtida tävlingar. Sportfiskarna håller dock 
fortfarande med startkort.

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.
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Från 1999 års möte.

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 2020 års 
möte stå kvar i protokollet i år, då vi fortfarande anser det är av vikt att ha seriösa tävlingar.

Från 1999 års möte.

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.

Även följande togs upp igen och mötet tycker att det är ett bra förslag där vi enades om att 
försöka prova detta. Se bilaga 1 som också lämpar sig för utskrift.

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. 

Jag låter nu nedan motioner från i fjol stå kvar om någon är sugen på att ta del av dessa igen 
eftersom mötet för att fatta beslut om dessa går av stapeln i november i år p.g.a. pandemin 
hösten 2020.

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.
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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

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.
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§ 17 Mötet avslutas

Leif avslutar mötet och tackar för allas deltagande.

Nästa Årsmöte/Tävlingsmöte 2022-10-26 i Sportfiskarnas lokaler

Tack för visat intresse Stockholm Distrikt

_________________________ _____________________

Sekreterare Ordförande 

Kicki Torstensson Leif Andersson

0706894585

kicki.torstensson1@gmail.com

_________________________ _______________________

Justeras Justeras

Totte Lund Arne Hellman

bil.1 Abborre mätningsmall.

bil.2 Tävlingskalendern.
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 Michael Molanders framtagna lista : bil.1

Motion för att erbjuda C/R på abborre större en 38 cm på våra lördagstävlingar ( ej klubb matcher)

1, Föreslår att abborre större än 38 cm kan fotas mot måttband eller mätas i vittnes närvaro.

2, En lista på vikt ( jämna 100gr) mot längd (hel centimeter avrundas nedåt) tas fram.

3,Denna lista skall gälla endast på sjöar där det inte finns begränsning på Abborre.

Denna motion är inte ett stopp för stor abborre utan en möjlighet att erbjuda C/R för den som vill.

Då vi tar fram en lista på vikt skall den ligga i den nedre delen på viktskalan så att det inte blir snack

om att en längdmåttad abborre väger mer en  vägd.

FÖRSLAG PÅ LISTA

38cm=700gr

39cm=800gr

40cm=900gr

41cm=1000gr

42cm=1100gr

43cm=1200gr

44cm=1300gr

45cm=1400gr

46cm=1500gr

47cm=1600gr

48cm=1700gr

49cm=1800gr

50cm=1900gr

51cm & större=2000gr
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bil 2

TÄVLINGSKALENDER STOCKHOLMS DISTRIKTET 2021

DATUM TÄVLING ARRANGÖR

Lördagen 01 Januari

Söndagen 02 Januari

Lördagen 08 Januari

Söndagen 09 Januari DM serie 1 Distriktet

Lördagen 15 Januari DM 1 och DM 2 Mormyska Enskede SFK

Söndagen 16 Januari DM 3 Mormyska Enskede SFK

Lördagen 22 Januari

Söndagen 23 Januari DM serie 2 Stäkets SF

Lördagen 29 Januari

Söndagen 30 Januari DM serie 3 Täby PF

Lördagen 05 Februari

Söndagen 06 Februari DM indiv. o lag pimpel Distriktet

Lördagen 12 Februari

Söndagen 13 Februari DM serie 4 Norrtälje SF
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Lördagen 19 Februari

Söndagen 20 Februari DM serie 5 Enskede SFK

Lördagen 26 Februari

Söndagen 27 Februari

Lördagen 05 Mars

Söndagen 06 Mars

Lördagen 12 Mars

Söndagen 13 Mars

Lördagen 19 Mars 

Söndagen 20 Mars

Lördagen 26 Mars

Söndagen 27 Mars
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Söndagen den 5 juni  DM Traditionellt mete

Lördagen den 18 juni DM i Båtpimpel

Söndagen den 11 september Kust och Sjö

Nedan under september, oktober
DM Serie 1 Int. Mete
DM Serie 2 Int. Mete
DM Serie 3 Int. Mete Samt DM lag

Nedan bestäms framgent.

DM  i Gädda  förslag i juni troligen lättare då det är många gäddtävlingar under hösten.

DM  i Abborre förslag i augusti.


