Medlemsmatrikel
2018

Sportfiskeklubben
SPINNAREN
Malmö

En fin regnbåge fångad från isen i Sallerupsdammen.

Härlig vårvinterdag på kusten för havsöringsfiske.
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Medlemsmatrikel nr 31
Du håller nu i handen den 31:a utgåvan av SFK Spinnarens medlemsmatrikel. Den innehåller allt om stadgar, verksamhet, tävlingar och en förteckning över samtliga medlemmar. Kontrollera att din adress, telefonnummer och övriga uppgifter stämmer, rätta annars till det genom att
meddela de korrekta uppgifterna till klubben (e-post till
styrelsen@sfkspinnaren.se ).
Denna matrikel delas ut för att medlemmarna skall få en inblick i klubbens verksamhet. Vi hoppas att du skall få glädje och nytta av tidningen.
Om du har egna idéer om utformningen, så hör gärna av dig till oss som
har gjort den.

Fakta om SFK Spinnaren
SFK Spinnaren är en anrik Malmöklubb som bildades 1956. Klubben är
ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Svenska Castingförbundet och Riksidrottsförbundet.
E-post: styrelsen@sfkspinnaren.se
Hemsida: www.sfkspinnaren.se
Telefon Sallerupsdammen: 040-49 40 90

Båtar: Klubben har båtar för utlåning till medlemmarna i Barsebäckshamn, Vombsjön samt Ringsjön.
Fiskevatten: Klubben har hand om skötsel och fiskekortsförsäljning i
Sallerupsdammarna. Om dina särskilda förmåner i Sallerupsdammarna
som klubbmedlem kan du läsa på sidan 6.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för år 2018 är 350 kr för seniorer, 250 kr för pensionärer samt 100 kr för juniorer. Avgiften för familjer är 450 kr, omfattande
2 vuxna och barn t o m 19 år.
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Så här ser vår styrelse ut 2018
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Bengt Larsson
Michael Hammarlund
Göran Brandt
Mohamed Zrewill
Lennart Bundy
Tore Nilsson
Inge Ahlberg
Alban Bunyak
Lennart Bundy
Pierre Kask

070-309 51 57
076-797 90 90
0768-210 638
0763-452 878
0706-124 990
0708-840 451
0763-40 71 84
0723-280 871
0706-124 990
0735-914607

Uppdrag utanför styrelsen
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Ulf Regnell
Tommy Karlsson
Gert Jensen
Bo Johnsson

040-93 96 61
0706-505 100
040-96 44 51
070-514 1340

Aktivitetsansvariga
Veteranerna
Sallerupsdammen
PR & Information
Båtar
Tävling & Utfärd
Ungdomar
Kust- och flugfiske

Lennart Bundy
Inge Ahlberg
Mohamed Zrewill
Pierre Kask
Michael Hammarlund
Göran Brandt
Michael Hammarlund

0706-124 990
0763-40 71 84
0763-452 878
0735-914 607
076-797 90 90
0768-210 638
076-797 90 90

Det är förbjudet att uppträda berusad vid klubbens tävlingar
och utfärder.
Arrangören av en utfärd kan avvisa berusade personer av
säkerhetsskäl samt för den allmänna trevnaden.
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Våra båtar
Barsebäck

I Barsebäckshamn har vi en båt med utombordsmotor som kostar 150 kr per
dag att hyra. Barsebäcksbåten får endast bokas en dag åt gången under helger.
För att få boka en ny helgdag måsta man först köra sin tidigare bokade tur.

Ringsjön

I Ringsjön har vi en båt som du kan låna för 50 kr per dag.
Ringsjön har ett bra bestånd av abborre, gädda och gös. För att få fiska i Ringsjön måste du själv lösa fiskekort.

Vombsjön

Vi har även en båt i Vombsjön vid Björkaåns utlopp. Båten kostar 120 kr per
dag att hyra och då ingår fiskekort för 2 personer. Abborrfisket i Vombsjön har
varit fantastiskt bra de senaste åren och gösbeståndet verkar vara på uppgång.

Utombordsmotor

Vi har också en tvåtakts utombordsmotor på 2 hk för uthyrning. Motorn är lätt
att bära med sig och lämplig för båtarna i Ringsjön och Vombsjön. Motorn
kostar 100 kr per dag att hyra. Oljeblandad bensin till motorn köper du separat
i Sallerupsdammen.
Alla småbåtarna bokas i Sallerupsdammen, telefon 040-49 40 90
Om du bokar någon av våra båtar men får förhinder, eller tycker vädret är för
dåligt den dagen du skall ut, så måste du omgående meddela detta till personalen i Sallerup (040-49 40 90). Om du låter bli att meddela detta, blir du skyldig
att betala båthyran i alla fall.

Allt deltagande i utfärder och tävlingar samt fiske från klubbens båtar sker på egen risk. Tänk på att det är viktigt att ha
en egendoms- och olycksfallsförsäkring om olyckan skulle
vara framme. Använd alltid flytväst när du är ute i båt.
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Fiskepriser 2018 Sallerupsdammen
Kortpriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per kort och fiskedag. Prislistan gäller från den 1 mars 2017.

Vid upptagen fiskekvot skall fisket avslutas!
Dagkort
200:(max 1 extra dagkort per person och dag kan köpas)

2 fiskar

Dagkort juniorer ( t.o.m. 16 år)
(max 1 extra dagkort per person kan köpas)

2 fiskar

100:-

3-timmarskort
100:1 fisk
(max 1 extra 3-timmarskort per person och dag kan köpas)
Familjekort/dag (2 vuxna, 2 barn t.o.m. 16 år)
340:3 fiskar/
familj
(max1 extra familjedagkort per familj och dag kan köpas)
Medlemsfiske

140:-

2 fiskar

Medlemsfiske Juniorer (t.o.m. 19 år)
100:(Juniorer fiskar gratis onsdagar, fram till anläggningen
stänger för dagen och får då ta upp 1 fisk gratis)

2 fiskar

Medlemsfiske Veteraner/Pensionärer
Gäller onsdagar kl. 09.00 -14.00.
(Övrig tid gäller ordinarie medlemsfiske)

100:-

2 fisk

Pimpelfiske (isfiske)
Premiärfiske Damm 2
(max 32 deltagare)

80:- /fisk 3 fiskar
300:2 fiskar

Uthyrning/abonnering av damm 2
Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc.
Damm 2
8500:- / dag
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd.
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Fiskeregler för Sallerupsdammarna
Fiskekort skall alltid medföras vid fiske och bäras synligt.
På begäran av medlem i SFK Spinnaren eller fisketillsynsman ska fiskekortet
uppvisas. Efter avslutat fiske ska Du på fiskekortet ange antalet upptagna fiskar och lämna kortet till personalen eller lägga det i brevlådan vid parkeringsplatsen.
För damm 1 gäller:
Spinn/haspelfiske med alla typer av drag och jiggar med en krok
(3-krok eller enkelkrok).
En fluga med enkelkrok fiskad med flugspö eller spinnspö
(metallsänke är tillåtet).
Fisk får inte återutsättas.
För damm 2 gäller:
Endast flugfiske med en fluga med enkelkrok fiskad med flugspö.
Felkrokad fisk får inte återutsättas.
Övrigt för fiske i Sallerupsdammarna gäller:
Flöten/kastdobb/plastkulor är inte tillåtet.
Agn (t.ex. mask/maggot/majs/powerbite/räka) är inte tillåtet.
(undantagsregler finns vid olika arrangemangsfisken samt
för skolungdom vid reglerat sommarlovs- och höstlovsfiske ).
Du får inte ställa eller lägga ifrån dig spöet efter utkast, och det gäller både
flugspö och spinnspö.
Det är den enskilde fiskarens ansvar att vid varje fisketillfälle förvissa sig om
vilka regler som gäller för det fiskevatten han/hon besöker. Är du osäker om
reglerna vid Sallerupsdammen, fråga personalen eller läs anslag vid boden/
kortautomaten. Regelbrott resulterar i indragning av fiskekortet. Har Du inget
fiskekort polisanmäler vi dig för tjuvfiske, beslagtar din utrustning och Du får
betala en fiskekontrollavgift på 300 kr + fiskekortsavgift .
Sallerupsdammarna ägs av Malmö stad och drivs SFK Spinnaren.
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Regler för klubbmästerskap
Varje medlem i klubben äger rätt att deltaga i tävlingen. Tävlingen är gratis
med undantag för resa och eventuellt fiskekort. Varje tävling är ett separat
klubbmästerskap. Det finns fyra klasser – junior (t o m 19 år), senior, dam och
veteran (fr o m 55 år). Klubbmästerskapet för juniorer kan arrangeras av ungdomssektionen som en separat tävling.
Gemensamma regler: Fisketiden är fyra timmar om inte annat överenskommes.
Högsta sammanlagda vikt vinner. Fångad fisk skall hålla lagstadgade minimimått.
För att det skall bli en klass krävs minst två deltagare. Om det endast finns en
deltagare i en åldersklass tävlar denne i seniorklassen. Medaljer utdelas enligt
följande:
2 deltagare
Guld
3 deltagare
Guld + silver
4 deltagare eller fler
Guld, silver och brons

Tävlingsgrenar
Pimpelfiske
Endast abborre räknas. Isdubbar skall bäras synligt. I övrigt gäller Sportfiskarnas tävlingsregler för pimpelfiske.
Kustfiske
Tävlingen avhålls från land i havet. Vadning kan vara tillåten. Bottenmete, kustspinn m.m. Endast ett spö åt gången får användas. All fisk
över minimimått räknas om inte annat överenskommes.
Mete
Utrustningen är valfri, flötmete eller bottenmete. Mäskning är tillåten.
Keepnet rekommenderas. Endast ett spö åt gången. All fisk räknas.
Havsfiske
Tävlingen skall avhållas i havet från båt. All fisk (sill undantagen) över
minimimått räknas. Utrustningen är valfri (spinn, pilkning eller mete).
Flugfiske
Fisket skall ske med flugfiskeutrustning. All fisk räknas om inte annat
överenskommes.
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Tävlingsbestämmelser för Mångfisken
Inga avgifter. Öppen för alla klubbmedlemmar och familjemedlemmar.
Tävlingen går ut på att med sportfiskeredskap, såsom spinn, haspel, fluga,
mete eller pimpel fånga så många arter som möjligt av de arter som finns upptagna på listan till årets största fisk. Alla anmälda fiskar skall vara fångade i
svenska vatten. Fisken skall vara krokad i mun eller svalg (ej felkrokad). Fisken kommer sedan att poängsättas efter vikten.
Största fisk av varje art ger 10 poäng, näst största får 9 poäng o.s.v. ner till 1
poäng. Alla anmälda fiskar får minst 1 poäng, men varje deltagare får endast
poäng för en anmäld fisk per art. Högsta sammanlagda poäng vid årets slut
vinner. Om två medlemmar har samma poäng vinner den som har flest 10poängare, 9-poängare o s v. Om det även efter detta skulle vara lika, vinner den
som har tyngsta fisken.

Kontroll och identifiering:
En trovärdig person skall kunna intyga riktigheten i fångsten och samtidigt
kunna garantera vad det är för sorts fisk. Då det gäller stora eller konstiga fiskar är det ett krav att foto skall lämnas, eller intyg från Sportfiskarna att fisken
är godkänd som Storfisk.
Registrering av fångsten kan du göra själv på Internet via en länk på klubbens
hemsida www.sfkspinnaren.se. Du kan också anmäla din fångst på pappersblankett som finns i klubblokalen och i Sallerupsdammen.
Anmälan till Mångfisken skall vara tävlingsledaren tillhanda senast en månad
efter fångsten, dock senast den 10 januari påföljande år. Styrelsen äger rätt att
stryka fiskar som inte kan godkännas enligt ovanstående krav.

Priser:

Vinnaren får en inteckning i ett vandringspris som är ständigt vandrande. Dessutom utdelas minnespris till 1:an, 2:an och 3:an.
Vi kommer också att lotta ut ett antal priser till de som lägger upp foto på sina
anmälda fiskar till Mångfisken. Varje bild är en lottsedel, så ju fler bilder du
lägger upp, desto större chans har du att vinna.
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Tävlingsregler för Årets största fisk seniorer och juniorer
Fisk som anmäls till Årets största fisk skall vara fångad i Sverige under
tiden 1/1-31/12 respektive år. Anmälan skall ha kommit klubben tillhanda senast en månad efter det att fisken är fångad, dock senast den 10 januari påföljande år. Endast fisk fångad på spö och krok räknas. Anmälan
skall göras på blankett till Mångfisken och vara bevittnad av minst en
trovärdig person. Styrelsen äger rätt att kräva foto på onormalt stora fiskar eller arter som är svåra att skilja åt. Anmäld fisk skall vara krokad i
mun eller svalg (ej felkrokad). Anmälan skall innehålla så noggranna
viktangivelser som möjligt. Styrelsen äger rätt att stryka fisk som ej kan
godkännas enligt dessa regler. Jämförvikterna justeras varje år efter
Sportfiskarnas storfiskvikter.
Tävlingsledaren dividerar den anmälda fiskens vikt med jämförvikten
för arten och får på så sätt fram hur många % av jämförvikten fisken är.
Den fisk som under året får det högsta procenttalet av jämförvikten vinner. Vinnaren erhåller en inteckning i ett vandringspris som är ständigt
vandrande. Vandringspris utdelas även till den junior som fångat den
största fisken enligt reglerna ovan. Undantagna arter från Årets största
fisk är gräskarp och bäckröding.

Årets största flugfångade fisk
Reglerna för Årets största flugfångade fisk är de samma som för Årets
största fisk, med skillnaden att fisken skall vara fångad på fluga och
flugfiskeutrustning (ej spinnfluga).
Vinnaren erhåller en inteckning i ett vandringspris som är ständigt vandrande.

Klubbens hederspris
Hederspriset, en gång skänkt av Stig Nihlén, utdelas till den som gjort
en fin insats för klubben under året, antingen genom fiske eller annat väl
genomfört arbete. Medlemmarna har möjlighet att föreslå kandidater,
och det är sedan styrelsen som utser pristagaren.
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Sammanställning av jämförvikterna 2018

(från Sportfiskarnas minimivikter för storfiskregistrering)
Abborre
Asp
Berggylta
Bergskädda
Björkna
Bleka
Blågylta
Blåkäxa
Bonito
Braxen
Faren
Fenknot
Fjärsing
Färna
Gråsej
Gädda
Gös
Harr
Havsabborre
Havskatt
Havsöring
Id
Insjölax
Insjööring
Kanadaröding
a
Karp
Knot
Kolja
Kolmule
Lake
Lax
Lerskädda
Lubb
Långa
Makrill
Marulk
Mindre kungsfisk
Mört
Näbbgädda

1,6 kg
5,0 kg
1,4 kg
0,25 kg
0,8 kg
4,0 kg
0,55 kg
0,5 kg
0,25 kg
4,4 kg
0,6 kg
0,35 kg
0,45 kg
2,5 kg
6,0 kg
12,0 kg
6,5 kg
1,5 kg
1,0 kg
4,5 kg
7,0 kg
2,7 kg
8,0 kg
6,0 kg
4,0 kg
16,0 kg
0,4 kg
1,2 kg
0,25 kg
4,0 kg
14,0 kg
0,25 kg
10,0 kg
9,0 kg
1,2 kg
1,0 kg
0,45 kg
0,8 kg
0,8 kg

Paddtorsk
Piggvar
b
Regnbåge
Ruda
Röding
Rödspotta
Rötsimpa
Sandskädda
Sarv
Sik
Sill
Sjurygg
Skrubbskädda
Skäggtorsk
Slätvar
Stäm
Sutare
Taggmakrill
a
Tjockläppad multe
Torsk
Tunga
Vimma
Vitling
Vitrocka
a
b
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0,3 kg
1,0 kg
6,0 kg
1,8 kg
4,0 kg
1,4 kg
0,4 kg
0,45 kg
1,2 kg
2,5 kg
0,35 kg
0,25 kg
1,0 kg
0,25 kg
1,0 kg
0,25 kg
3,2 kg
0,4 kg
3,0 kg
17,0 kg
0,25 kg
1,0 kg
0,8 kg
6,0 kg

av klubben beslutad minimivikt
vildfångad

Klubbrekord
Klubbrekord kan registreras av samtliga klubbmedlemmar genom att fisken
anmäls till Mångfisken på därför avsedd blankett. Rekordet skall godkännas av
styrelsen och foto eller intyg från Sportfiskarna att fisken är godkänd som storfisk kan avkrävas. För att fisk skall registreras som klubbrekord skall den vara
krokad i mun eller svalg (ej felkrokad).
Klubbrekord registreras endast för de arter som finns upptagna på Sportfiskarnas storfisklista. Även fiskar fångade utanför Sverige, men i nordiska vatten,
kan registreras.

SFK Spinnarens klubbrekord
Art
Abborre
Berggylta
Berggylta
Björkna
Björkna
Bleka
Bleka
Braxen
Bäckröding
Bäckröding
Bäcköring
Faren
Fenknot
Färna
Fjärsing
Gråsej
Gråsej
Gräskarp
Gädda
Gös
Harr
Havskatt
Havskatt
Havsöring
Horngädda
Hälleflundra
Id
Insjööring
Karp

Vikt
2,310 kg
0,994 kg
1,050 kg
0,810 kg
0,810 kg
5,900 kg
5,500 kg
7,360 kg
2,800 kg
2,100 kg
1,124 kg
0,290 kg
0,750 kg
2,930 kg
0,240 kg
5,166 kg
15,200 kg
12,640 kg
15,600 kg
7,800 kg
1,720 kg
2,400 kg
4,000 kg
10,700 kg
1,125 kg
68,000 kg
3,300 kg
6,200 kg
26,020 kg

Namn
Bo Johnsson
Per Svensson
Bo Johnsson
Erik Mårtensson
Tobias Rosqvist
Bo Johnsson
Bo Eriksson
Viktor Jensen
Taude Floren
Martin Sjöstedt
Fredrik Wendel
Peter Dentz
Lennart Bundy
Viktor Jensen
Anders Wingquist
Peter Ekdahl
Claes Lindberg
Viktor Jensen
Bo Johnsson
Mats Hansen
Bo Johnsson
Conny Nord
Inge Ahlberg
Gert Jensen
Sven Pettersson
Inge Ahlberg
Viktor Jensen
Per Svensson
Mats Hansen
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Plats
Rögle dammar
Marstrand
Oslofjorden
Dalälven
Nossan
Saltströmmen
Falkenberg
Rögle dammar
Tulsegård Dk

År
2010
1989
1983
2005
2010
1991
1979
2011
1995
Tegelbruksdamm, Bara
2001
Gessiebäcken
1990
Helgeå
1992
Helsingborg
2002
Almaån
2012
L.Middelgrund
1990
Malmö Redd
1997
Fröya
2002
Tegelbruksdamm,Lomma 2012
Löddeå
2002
Finjasjön
2006
Tännäs FVO
2014
Fladen
1976
Havöysund
2014
Mörrumsån
1990
Limhamn
1978
Havöysund
2014
Östersjön
2011
Klavreström
2007
Tegelbruksdamm, Lomma 2014

Klubbrekord fortsättning
Knot
Kolja
Kolja
Kolmule
Lake
Lax
Lubb
Långa
Makrill
Mal
Mindre kungsfisk
Mört
Pigghaj
Piggvar
Regnbåge
Ruda
Ruda
Röding
Rödspotta
Rötsimpa
Sandskädda
Sandål
Sarv
Sik
Sill
Skrubbskädda
Skrubbskädda
Sutare
Taggmakrill
Tjockläppad Multe
Torsk
Vimma
Vitling
Ål

0,380 kg
0,900 kg
2,325 kg
0,220 kg
2,620 kg
22,160 kg
11,500 kg
18,920 kg
1,601 kg
55,000 kg
0,318 kg
1,080 kg
6,700 kg
3,090 kg
9,500 kg
1,970 kg
1,970 kg
2,700 kg
1,650 kg
0,355 kg
0,673 kg
0,200 kg
1,230 kg
3,650 kg
0,490 kg
1,150 kg
1,150 kg
4,130 kg
0,625 kg
4,580 kg
21,200 kg
1,220 kg
0,650 kg
2,040 kg

Rolf Bladh
Mats Östergren
Gert Jensen
Claes Lindberg
Erik Mårtensson
Bo Johnsson
Rolf Bladh
Bo Johnsson
Fredrik Wendel
Bo Johnsson
Bo Johnsson
Paul Lundgren
Abdol Sofi
Joakim Antoniusson
Jonas Magnusson
Mats Hansen
Bo Johnsson
Maciej Dziatkiewicz
Lars Nilsson
Paul Lundgren
Alf Nellhov
Erik Mårtensson
Boban Praizovic
Erik Mårtensson
Johnny Rosblad
Thomas Probert
Mikael Persson
Viktor Jensen
Bo Eriksson
Viktor Jensen
Bo Johnsson
Erik Mårtensson
Bo Eriksson
Slobodan Praizovic
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Fladen
Öresund
Saltströmmen
Fröya
Fegen
Pukavik
Langesund
Fladen
Helsingborg
Rio Ebro
Marstrand
Sallerupsdammen
Fladen
Barsebäck
Trollemölla
Bysjön

1991
2006
1991
2002
2006
1994
1989
1982
1990
2006
1989
2004
1990
2002
2011
2006
Tegelbruksdamm, Lomma2010
Ljungs kula
2016
Falkenberg
1988
Öresund
2005
Limhamn
1996
Irland
2000
Svartån
1996
Skräbeån
2003
Malmö Redd
1999
Ön Limhamn
1979
Kolhamnen
1988
Antorpa sjö
2011
Smögen
1985
Lommabukten
2012
S. Östersjön
1995
Dalälven
2005
Smögen
1985
Damm Lomma
1995

Stadgar för Sportfiskeklubben Spinnaren
§ 1 Ändamål och syften
Sportfiskeklubben Spinnaren i Malmö, stiftad den 5 november 1956, är en sammanslutning av fiskeintresserade personer.
Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiskares riksförbund och dess Skånedistrikt.
Klubben har till syfte:
Att bidraga till fiskets utveckling som sport och rekreationsform.
Att befrämja fritidsfiske och fiskevård.
Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattnens rationella utnyttjande.
Att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område, såsom att
sälja sin fångst.
Att verka för ökat fiske och naturvett, liksom respekt för andras rätt.
Att verka för ett gott kamratskap mellan klubb och övriga förbundsmedlemmar.
Att befrämja ett gott kamratskap med klubbar och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevattnen.
Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske och naturintresset bland ungdomar och
härigenom ge den ett ökat utbyte av friluftslivet.

1§ 2 Medlemskap
Medlemsskapsår är gällande från den 1 mars år 1 t.o.m. den 28 alt.29 februari i efterkommande år.
Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person, som ansöker om inträde genom att betala föreskriven medlemsavgiftsamt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.
Årsavgiften skall vara betald senast den 28 februari det år den avser. Är inte årsavgiften betald inom angivet datum har personens medlemskap utgått.
Fullbetalande medlem äger rätt att ansluta familjemedlemmar till föreningen till en
avgift vars storlek höstmötet beslutar.
Endast en rösträtt per medlemskap på föreningens möten. Juniormedlemskap medför
ingen rösträtt.
Junior är man t.o.m. det år man fyller 19 år.
Till hedersmedlem utses person som har varit medlem i SFK Spinnaren i 30 år och är
fyllda 50 år. Utmärkelsen utdelas på årsmötet eller jubileumsfest under året personen
uppfyller dessa krav.
Hedersmedlem är befriad från avgift.
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§ 3 Förvaltning
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och kassör
samt 5 stycken ledamöter och 2 suppleanter. Klubbens ordförande och kassör väljes av
årsmötet för en tid av 2 år. Ordföranden väljs år 1 och kassören väljs år 2.Ordförande
och kassör skall inte väljas samma år. Övriga ledamöter väljs för en tid av 2 år. Hälften
av antalet styrelseledamöter och suppleanter omväljs eller avgår vart annat år.
Styrelsen är beslutande när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika rösttal gäller den mening som biträdes av ordföranden, utom vid val då lotten avgör.
Klubben tecknas av sittande ordförande, kassör samt v. ordförande. Tecknande gäller
två i förening.

§ 4 Revision
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet 2 revisorer
jämte suppleanter för dessa. Revisorer och suppleanter väljes på 1 år.
Klubbens räkenskaper avslutas per den 31/12 årligen och sammanfaller med verksamhetsåret.

§ 5 Motioner
Motioner och ärenden vilka skall upptagas till behandling vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av mötesfunktionärer.
4. Genomgång av röstlängd.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
9. Styrelsens rapporter och förslag.
10. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
11. Val av revisorer jämte suppleanter.
12. Val av erforderliga kommittéer.
13. Motioner.
14. Mötets avslutning.
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§ 7 Höstmöte
Höstmöte skall hållas årligen före oktober månads utgång. Vid höstmötet fastställs
årsavgifter och övriga avgifter, samt fattas beslut om verksamheten för nästkommande
år

§ 8 Beslut
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten) med
enkel majoritet.
Undantag är frågor som nämns i § 14 och § 15 i stadgan.
Om vid öppen votering som inte gäller val uppstår lika röstetal skall det förslag gälla
som biträdes av ordförande.
Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas om frågan inte varit upptagen på föredragningslistan för vederbörligt möte.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsmöte och höstmöte skall utsändas senast 8 dagar före årsmötesdagen.
Extra medlemsmöte (d.v.s. medlemsmöte utöver årsmöte) skall kunna sammankallas
av styrelsen, revisorerna samt då minst 10% av medlemmarna så begär.

§ 10 Sektioner
Arbete inom föreningen kan fördelas på olika sektioner.
För varje sektion utses årligen bland röstberättigade medlemmar en sektionsstyrelse
bestående av ordförande jämte erforderligt antal övriga ledamöter.
En ledamot av varje sektionsstyrelse bör om möjligt tillhöra huvudstyrelsen.
Om sektionsstyrelse utses vid möte med de medlemmar som utövar de grenar vilka
handhas av ifrågavarande sektion, skall det sålunda företagna valet stadfästas av nästföljande årsmöte.
Sektionsstyrelse åligger att enligt huvudstyrelsens bestämmande ombesörja föreningens representation utåt, inom det verksamhetsområde sektionen handhar.
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till utgifts och inkomststat, ävensom arbetsplan för
sektionens verksamhet under nästföljande verksamhetsår.
Förslag till huvudstyrelsen, som äger rätt att vidtaga erforderliga ändringar i förslaget,
fastställer och protokollför utgifts och inkomststat ävensom arbetsplan för varje sektion.
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Årets största fisk 2017
Bo Johnsson med en harr på 1430 g fångad vid flugfiske i Härjedalen.
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