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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, grundades år 1919 och
har sedan dess varit en demokratiskt uppbyggd ideell organisation med uppgift att
värna medlemmarnas intressen i frågor som rör sportfiske baserat på sunda
ekologiska principer. Sportfiskarna arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i
friska och rena vatten med friska fiskbestånd och för att skapa förutsättningar för
att alla oavsett kön, etnicitet, funktionshinder eller ålder ska ha möjlighet att fiska
på sin fritid.
Sportfiskarna är ett förbund i stark medvind. Vårt arbete spelar roll. Det ser vi i de
vattenmiljöer vi restaurerat och i de politiska beslut där hänsyn tagits till våra
synpunkter och värden. Vi ser det i alla de barn och ungdomar som vi introducerat
till fiske och utfört praktisk fiskevård tillsammans med. Vi kan uppvisa 17 år av
obruten ökad omsättning, ökat antal anställda, ökat antal kontor runt om i landet
och ökat antal medlemmar. En god nyhet för framtidens fiskevård är att vi växer
även bland barn och unga.
Sportfiskarna ska under 2019, vid sidan av att svara upp mot senare års höga
ambitionsnivå vad gäller praktiskt fiskevårds- och främjandearbete, medlemsservice
samt utrednings- och påverkansarbete, särskilt arbeta med följande större frågor:
• Sportfiskarnas visions- och strategiarbete: Sportfiskarnas styrelse har under 2018
genomfört ett större visions- och strategiarbete. Syftet har varit att förbundet ska
formulera en framtidsvision, strategisk inriktning och övergripande mål för
Sportfiskarna under åren 2019-2024. Under 2019 ska en ny organisation för
Sportfiskarnas verksamhet sjösättas som ger bättre möjligheter för förbundet att
växa ute i landet – närmare våra medlemmar, distrikten, miljöutmaningarna och de
lokala beslutsfattarna.
• Under 2019 fyller Sportfiskarna 100 år. Det firar vi med jubileum av olika slag för
att manifestera friluftslivets och fiskets stora samhällsvärde. Vi kommer under året
inrätta en jubileumsfond för föreningar att söka pengar ur för fiskevårds- och
främjandeverksamhet. Vi kommer arrangera roliga fiskeaktiviteter och seminarium

om fiskar och fiske och vi kommer spela in en film om vår verksamhet. Vi kommer
också ta tillfället i akt och bjuda ut politiker och andra beslutsfattare till våra olika
verksamheter.

