
JUNI 2019 VALBEREDNINGEN ÄR UTE OCH FISKAR

Laxsjön - Vår ”egen” fiskesjö 

Sportfiskeklubben Pliggen är en av Sveriges största fiskeklubbar med cirka 500 medlemmar. 
Klubbens historia börjar redan på 80-talet och är en historia om entusiaster som gillade att fiska 
abborre och gädda på Mälaren till en fiskeklubb med ”egen” fiskesjö och inplanterad ädelfisk. En 
sjö med egna båtar, rastplatser, rastkåta, sophämtning, utedass m.m. Allt byggt och skött med 
ideellt arbete av entusiastiska medlemmar med stöd och bidrag från Jehanders som med sin 
verksamhet skapat sjön. Är inte detta fantastiskt! Och visst är vi alla glada över att får vara med 
och kan åka till Laxsjön för att fiska en ledig dag. 

Årsmötet den 7:de mars samlade 27 medlemmar till en träff där det gångna årets arbete, 
tävlingsresultat och ekonomi redovisades. Budget och planer för 2019 och framåt fastlades och en 
komplett styrelse för de kommande året röstades fram.  

Framtiden för fiskeklubben och ”våran” sjö är till största delen i våra egna händer och vi behöver 
bli fler som bidrar till arbetet i klubben med engagemang i styrelsearbete, tävlingsledning och 
andra praktiska göromål. 

Syftet med detta brev är att väcka tanken hos Dig om vad just Du kan och vill bidra 
med för att säkra klubbens framtiden. Till nästa årsmöte i mars 2020 behöver vi kunna 
presentera fler entusiastiska personer som är villiga att ta på sig uppgifter i styrelsearbetet och på 
annat sätt bidrar till att säkra klubbens framtid. 

Du som känner att det här är viktigt och att Du skulle kunna bidra till klubbens utveckling och 
framtid hör av Dig till oss i valberedningen. Berätta lite om dig själv och vad Du kan tänka dig 
bidra med så att vi gemensamt kan stärka klubbens framtid.  

Med önskan om en fin fiskesommar 

Valberedningen 2019  

Leif Thingvall  
leif.thingvall@telia.com 
072 - 517 20 74 

Zelma French 
znigelkott@gmail.com 
073 - 509 13 06 
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