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FRÅN ÅRSMÖTET
Vid årsmötet den 28 januari deltog 17 medlemmar.
Den av mötet valda styrelsen presenteras på sista sidan.
Einar Burvall avgick på egen begäran och Mattias Markström tillkom som
suppleant. På övriga poster blev det omval.
Räkenskaperna har enligt vår revisor varit noggrant skötta och alla poster
verifierade. Klubbens ekonomi är god.
Under verksamhetsåret 2012 har det fungerat bra. Vi behöver dock i framtiden
yngre krafter som kan slussas in i styrelsearbetet för att klubben skall kunna
fortleva och utvecklas.
De två utflyktsansvariga som skött detta utmärkt tidigare år fick också fortsatt
förtroende. Vi kommer att fördela ansvaret mera än vad vi förut gjort vid våra
kommande resor och utflykter.
Medlemmarna informerades också om vad som är planerat under våren, bland
annat en ungdomspimpel i slutet av april.
Efter årsmötet serverades kaffe med dopp.
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PRISER TILL URSVIKSNAPPET
Vi vädjar åter igen till medlemmarna att ”ragga” priser till vår tävling den 3
mars på Ursviksfjärden. Priserna kan lämnas varje måndag i klubblokalen eller
till Urban. Ring honom först!

VÅRENS TÄVLINGAR
Som bilaga medföljer en tävlingskalender med nu kända tävlingar.

KM i pimpel 2013
Två deltävlingar är avverkade. Vi beklagar om någon som inte har internet har
missat information om tävlingarna. Vi skrev i ett tidigare Info att vi med kort
varsel skriver på vår hemsida om tävlingarna. Ni kunde också ringa Urban eller

fråga en kompis..

KLUBBLOKALEN
Måndag den 11 februari börjar aktiviteterna i klubblokalen. Som vanligt blir
det sedan varje måndagkväll under våren utom under påskveckan, alltså den 2
april. Lokalen är öppen från 1830.
Vi bjuder alla på gott fika och under tiden visar vi någon intressant fiskevideo på
vår storbilds TV. Dessutom finns det fisketidningar.

FISKEUTFLYKT MED SKOLUNGDOM
Elever från Kågeskolan skall vid två tillfällen under våren ut och fiska. En gång
till Björnsholmen och en gång till Storkågeträsket.
Frivilliga instruktörer efterlyses och kan ringa Sven-Evert.
Björnsholmen blir tisdag 26 februari (ca en busslast)?
Storkågeträsket blir tisdag 19 mars (11 elever)
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SM I PIMPEL
SM i pimpel går i år på en flik av Vänern . Grumsfjorden.
Från klubben deltar 29 medlemmar som med buss tar sig till tävlingsplatsen. En
lång och tröttsam resa..

Den behållning vi får från de tävlingar vi arrangerar, som t ex Ursviksnappet,
används för att betala startavgifter och resebidrag till våra duktiga ungdomar när
de nu deltar i SM.

UNGDOMSPIMPEL I APRIL
I samarbete med Norsjö Sportfiskeklubb planerar vi för en resa
till Järvträsket där ungdomar får fiska och tävla. Resan kommer att företas med
buss och närmare detaljer kommer i senare klubbinfo. Det blir troligen sista
helgen i april.

MEDLEMSAVGIFTEN
I brevet medföljer också inbetalningskort och anvisningar för
betalning. Det är lätt att glömma betalningen eftersom tiden inte
går ut förrän i slutet av mars. Och vi ser gärna att vi inte behöver skicka
påminnelser. Om, av en händelse, någon inte längre vill vara medlem i klubben så
ring och tala om det.
Sven-Evert: telefon 0910 – 105 34 fixar det.

LOKALA RABATTER
Både hos Kerts Fiske och Fritid och hos Cykel & Fiskecenter får Ni rabatt på
fiskeutrustning mot uppvisande av medlemskort.
Rabatten gäller inte på redan nedsatta priser eller rea-varor.
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STYRELSEN / KONTAKTPERSONER 2013
Ordförande

Rolf Öberg

0910- 525 17

Vice ordförande

Urban Olofsson

0910- 72 33 09

Sekreterare

Sven-Evert Wedin

0910-105 34

Kassör

Roger Eriksson

0910-527 52

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Staffan Öhgren
Lorentz Pettersson
Leif Östlund

0910-805 79
0910-396 68
0910-77 61 57

Suppleant
Suppleant

Ove Berg
Mattias Markström

0914-421 68
0910-70 22 24

Fisketräffsansvarig

Styrelsen

Utflyktsansvariga

Göran Holmgren
Sven-Evert Wedin

0910-77 87 11
0910-105 34

Tävlingsansvarig

Urban Olofsson

0910-72 33 09

Klubbvattenansvarig

Rolf Öberg

0910-525 17

Ungdomsfiske

Styrelsen

Miljöombud

Rolf Öberg

0910-525 17

Studieombud

Doris Näsvall

0910-105 34

www.ssfk.net

