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FRÅN ÅRSMÖTET
Vid årsmötet den 27 januari deltog 17 medlemmar.
Den av mötet valda styrelsen presenteras här på hemsidan.
Efter årsmötet serverades kaffe med dopp.

KLUBBLOKALEN
Måndag den 10 februari öppnar vi klubblokalen för klubbkvällar.
Som tidigare är någon ur styrelsen värd för kvällen och ser till att
besökarna tas emot. Ordnar med fika och visar någon fiskevideo.
Här kan Ni bläddra i de färskaste fisketidningarna och få tips om
allt inom fiske.

URSVIKSNAPPET
Den 2 mars anordnar vi URSVIKSNAPPET. Det är den tävling som genererar
mest pengar till klubbens verksamhet. Pengarna används främst för att finansiera
vår ungdomsverksamhet.
Vi ber vi att Ni gör Ert bästa för att ragga priser till tävlingen.
Priserna kan lämnas i klubblokalen på måndagskvällarna eller så
kontaktar NI Urban och kommer överens om tid och plats.

NYA MEDLEMMAR
Den som vill anmäla en ny medlem skall göra det till Sven-Evert.
Antingen via Epost: sven.evert@yxan.ac eller telefon 0910-105 34
Sida 2

KM I PIMPEL
Vädret har ställt till det för oss hittills i vinter. Vi har varit tvungna att ställa in
tävlingar och flytta dem framåt i tiden.
Vi har förhoppningar att kunna genomföra KM innan tävlings-säsongen börjar
på allvar för sedan är programmet fullspäckat.

FRITT FISKE FÖR MEDLEMMAR
Vi har valt att fortsätta samarbetet med Skellefteå Södra och
Bureälvens Övre fiskevårdsområden. Det innebär att klubbens
medlemmar fiskar gratis. Ni skall kunna uppvisa legitimation
och medlemskort i klubben vid kontroll av tillsynsmän.

HAVSFISKERESAN 2014
I år kommer resan till SÖRKIL FJORDCAMPING att flyttas fram till tiden 9
augusti till 16 augusti. Anledningen är bl a att det inte kolliderar med höstjakten,
barnens skolstart och att det passar bättre med semestrarna.

SKOLMÄSTERSKAP I PIMPEL
Som Ni kan läsa i bilaga kommer vi att anordna ett mästerskap
bland skolor i Skellefteå med omnejd. Inbjudan har skickats ut
och så får vi se hur omfattningen blir.
Vi kommer att behöva bistånd av klubbmedlemmar som vi har gjort vid
skolornas friluftsdagar.

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA
För dem som inte har Internet och tillgång till vår hemsida så kan ändringar ske
innan nästa Info kommer. Håll kontakt med
någon som har det eller ring till någon av oss i styrelsen och fråga. Vi gör allt vi
kan för att hjälpa Er.
Jag behöver bara namn och telefon till personen så tar jag själv
kontakt för att få de uppgifter som behövs.

