Stadgar för Husby-Hedemora Fiskevårdsområdesförening

§1

NAMN
Föreningens namn är Husby-Hedemora fiskevårdsområdesförening.

§2

OMFATTNING
Föreningen förvaltar fisket i Husby-Hedemora fiskevårdsområde i Hedemora
kommun i Dalarnas län.
Fiskevårdsområdet består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i vatten
belägna inom de gränser som är markerade på bilagd karta upprättad vid
fiskevårdsområdets bildande.
Den delaktighet i fiskevårdsområdet som tillkommer ingående fastigheter
framgår av fiskerättsförteckningen.
Föreningens verksamhet ska omfatta allt fiske inom fiskevårdsområdet.
Ursprunglig lydelse: Föreningen förvaltar det fiske som ingår i HusbyHedemora fiskevårdsområde i Hedemora kommun, Kopparbergs län.
Fiskevårdsområdet omfattar allt fiske inom de gränser som markerats på karta
vilken bifogats beslut om fiskevårdsområdets bildande.

§3

SYFTE
Föreningens syfte är att samordna fisket och fiskevården, att främja
fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med hänsyn tagen till de
föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till
allmänheten genom försäljning av fiskekort.
Ursprunglig lydelse: Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och
fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att
möjliggöra upplåtelse av fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

§4

MEDLEM
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i
fiskevårdsområdet eller de övriga nyttjanderättshavare m.fl. som avses i 4 §
andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.
Medlem erhåller en (1) andel i området för varje skifteslag i vilket medlem har
fiskerätt.

Om fastighet upptagen i fiskerättsförteckningen byter ägare, arrenderas ut etc.,
åligger det den nya ägaren att själv styrka sin rätt för att kunna ta del i
föreningens förvaltning och lösa/utkvittera fiskerättsbevis.
Detsamma åligger den som hävdar fiskerätt vilken ej finns redovisad i ajourförd
fiskerättsförteckning.
Ursprunglig lydelse: Medlem i föreningen är den som äger fastighet med
fiskerätt i fiskevårdsområdet. Om fastighet med fiskerätt ägs med samäganderätt
eller ingår i dödsbo erhåller delägarna ett gemensamt medlemskap i föreningen.
Har en fastighet upplåtits i sin helhet för längre tid än ett år, skall brukaren i
stället för upplåtaren vara medlem i föreningen under upplåtelsetiden, om inte
annat har avtalats mellan upplåtaren och brukaren. I frågor där det slutliga
avgörandet tillkommer Länsstyrelsen får dock brukaren endast med ägarens
medgivande föra talan för fisket.
Har fiske upplåtits genom servitut, ska såvitt avser det upplåtna fisket, vad som i
dessa stadgar sägs om ägare till fiske i stället gälla ägaren till den fastighet, till
vars förmån servitutet gäller.
Medlem erhåller en (1) andel i området för varje skifteslag i vilket medlem har
fiskerätt.
Om fastighet upptagen i fiskerättsförteckningen byter ägare, arrenderas ut etc,
åligger det den nya ägaren att själv styrka sin rätt för att kunna ta del i
föreningens förvaltning och lösa/utkvittera fiskerättsbevis.
Detsamma åligger den som hävdar fiskerätt vilken ej finns redovisad i ajourförd
fiskerättsförteckning.
§5

MEDLEMS FISKE
Normal lydelse:
Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget
eller den egna fastigheten men är skyldig att följa de av fiskevårdsskäl
motiverade bestämmelser som ordinarie fiskestämma beslutar beträffande
fiskeredskap, fisketider och dylikt.
Efter beslut på fiskestämman får medlem bedriva fiske inom andra delar av
fiskevårdsområdet på det sätt som fiskestämman beslutar.
Nuvarande lydelse:
Medlem i föreningen måste för att nyttja sin fiskerätt inneha
fiskerättsbevis. Medlem har rätt att lösa ett fiskerättsbevis för varje andel i
området. Fiskerätts- bevis gäller för ett kalenderår. Fiskestämman beslutar
om fiskerättsbevis ska lösas mot viss avgift eller utkvitteras utan kostnad.
Fiskerättsbevis är personligt men om fiskestämman så beslutar kan
fiskerättsbeviset medge visst fiske även för innehavarens familj.

Fiskerättsinnehavare äger rätt att till valfri namngiven person överlåta
fiskerättsbeviset. Överlåtelsen skall dock avse helt kalenderår och hela det
fiske som fiskerättsbeviset berättigar till.
Innehavare av fiskerättsbevis får utöva fiske i området enligt följande
grunder dock med beaktande av de regler och eventuella inskränkningar i
fisket som fiskestämman beslutat:
● Kräftfiske inom eget skifteslag (egen fastighetvid enskilt fiske).
● Fiske med nät, mjärdar, ryssjor eller andra utestående redskap samt
angelfiske inom eget skifteslag. Om fiskestämman så beslutar kan
viss del av nämntfiske utvidgas till att gälla hela det vatten respektive
medlem har fiskerätt i eller hela fiskevårdsområdet.
● Handredskapsfiske inom hela fiskevårdsområdet.
Egen kommentar: Kursiverad text ovan – detta tycker jag inte ska läggas
fast i stadgarna utan det är upp till stämman att fortlöpande besluta om
detta. Fiskerättsbevis generellt se ny § 8, övrigt som rör fiskerättsbevis
kan regleras på stämman.

§6

UPPLÅTELSE AV FISKE
Föreningen ska upplåta fiske med handredskap inom fiskevårdsområdet genom
försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot
23 § lagen om fiskevårdsområden. Övrigt fiske får inte upplåtas av föreningen
genom försäljning av fiskekort.
De närmare villkoren för försäljningen av fiskekort beslutas årligen på ordinarie
fiskestämma.
Föreningen kan även besluta att upplåta eller arrendera ut hela eller del av fisket
till yrkesfiske, fritidsfiske eller fisketurism. Sådana beslut får inte strida mot 23
§ lagen om fiskevårdsområden. Ett sådant beslut förutsätter att frågan angivits i
kallelsen till fiskestämman samt att en majoritet av bland närvarande
medlemmar/ombud från berörda skifteslag godkänner förslaget.
Avtal om nyttjanderätt och arrende ska upprättas skriftligen. Villkoren för
avtalen ska beslutas på ordinarie fiskestämma.
Fiskerättsägare som i anslutning till fastighet med fiskerätt bedriver
stuguthyrning, rumsuthyrning, pensionat eller liknande verksamhet äger rätt att
som komplement till denna verksamhet teckna särskilt avtal med föreningen
avseende gästernas fiske inom skifteslaget. Avtalet omfattar fiske med
handredskap. Fiskestämman, eller om stämman så beslutar styrelsen, beslutar
om de närmare villkoren för avtalen. Kostnaden för avtalen ska bedömas i
relation till fiskets omfattning och övriga fiskekortspriser i området.
Nuvarande lydelse:
Föreningen ska upplåta fiske med handredskap till allmänheten genom
försäljning av fiskekort. Om fiskestämman så beslutar kan upplåtelserna omfatta

även annat fiske. Upplåtelserna kan omfatta allt fiske. Fiskestämman beslutar
årligen om de närmare villkoren för fiskeupplåtelserna. Fritt krokfiske gäller för
ungdom upp till fyllda 18 år.Fiskekort får ej avse längre tid än ett år.
Om fiskestämman så beslutar kan fiske upplåtas genom nyttjanderättsavtal
(arrende), dock erfordras att frågan angivits i kallelsen till fiskestämman
samt att en majoritet bland närvarande medlemmar/ombud från berörda
skifteslag godkänner förslaget.

Fiskerättsägare som i anslutning till fastighet med fiskerätt bedriver
stuguthyrning, rumsuthyrning, pensionat eller liknande verksamhet äger rätt att
som komplement till denna verksamhet teckna särskilt avtal med föreningen
avseende gästernas fiske inom skifteslaget. Avtalet omfattar fiske med
handredskap. Fiskestämman, eller om stämman så beslutar styrelsen, beslutar
om de närmare villkoren för avtalen. Kostnaden för avtalen ska bedömas i
relation till fiskets omfattning och övriga fiskekortspriser i området.
Fiskerättsbevis och fiskekort ska medföras vid fiske och ska för att vara gällande
vara försedda med innehavarens namn i beständig skrift. Sedan de försetts med
denna påteckning får de ej överlåtas.
§7

UTTAXERING
Uttaxering av bidrag från medlemmarna utöver eventuell avgift för
fiskerättsbevis får ej ske.

§8

FISKERÄTTSBEVIS
Medlem som bedriver fiske ska inneha fiskerättsbevis i enlighet med vad
fiskestämman beslutar. Medlem har rätt att lösa eller kvittera ut ett
fiskerättsbevis för varje andel i området.

§9

INKOMSTFÖRDELNING
Av föreningens årliga behållna avkastning ska minst 50 % användas till
förvaltning, fiskevård, fisketillsyn eller annan åtgärd som kan gagna
medlemmarnas intressen. Återstoden kan, vid tidpunkt som fiskestämman
beslutar, fördelas mellan medlemmarna enligt respektive medlems andel i
fiskevårdsområdet.
Nuvarande lydelse:
Av den behållning som återstår sedan avdrag skett för kostnader uppkomna i
samband med föreningens verksamhet och förvaltning t.ex. tillsyn och
administration skall 50 % avsättas för fiskefrämjande åtgärder.

Om fiskestämman så beslutar kan hela eller del av återstående behållning
avsättas för fiskefrämjande åtgärder.
Överskottsmedel fördelas enligt resp medlems andel i området.
§ 10

BERÄKNING AV RÖSTER
Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Röstning ska utövas personligen eller genom ombud med skriftlig fullmakt.
Vid omröstning har varje medlem en röst. Det förslag som har fått det högsta
röstetalet gäller som stämmans beslut. Val avgörs vid lika röstetal genom
lottning. I andra frågor har stämmans ordförande utslagsröst vid lika röstetal.
Om någon medlem begär det ska omröstning ske efter andelstal (andelar) i fråga
om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör
föreningens ekonomiska verksamhet.
Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.
Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel
med vilken respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen.
Nuvarande lydelse:
Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud.
Vid omröstning ska varje medlem i första hand äga en röst. Om någon medlem
begär det skall omröstning ske efter andelstal (andelar) i fråga om beslut som
avser medlems fiske eller föreningens ekonomiska verksamhet.
Den mening skall gälla som erhåller högsta röstetalet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst dock ej vid val då lottning skall
avgöra.
Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet ej
heller genom fullmakt utöva rösträtt för mer än en annan medlem.

§ 11

FISKESTÄMMA – Tid och plats
Ordinarie fiskestämma ska årligen hållas på den tid och plats som föreningens
styrelse bestämmer, dock senast den 15 mars.
Extra fiskestämma ska hållas då styrelsen finner sådan påkallad, revisorerna så
påkallar, eller då extra fiskestämma skriftligen begärs av minst 30 av

föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende
som angetts i kallelsen.
§ 12

FISKESTÄMMA - Kallelse
Kallelse till fiskestämma ska ske minst 14 dagar före stämman.
Före ordinarie stämma ska förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den
avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för
granskning under samma tid.
Kallelse sker genom annons i ortspress. Medlem som hos styrelsen begärt att få
kallelsen skriftlig eller per epost ska få sådan.
Nuvarande lydelse:
Kallelse till fiskestämma sker genom annons i den eller de tidningar, annonsblad
eller dylikt som fiskestämman beslutar om. Personlig kallelse tillställs varje
medlem som hos styrelsen inlämnat adresserat och frankerat kuvert. Kallelse till
fiskestämma ska ske minst 14 dagar före sammanträdesdagen.
Motioner till ordinarie fiskestämma ska vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar
före sammanträdet. Detta stycke har flyttats till § 14.

§ 13

FISKESTÄMMA - Dagordning
Vid ordinarie fiskestämma ska följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Val av sekreterare på stämman
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ersättning till ombud, styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Val av valberedning
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskevårdsplan) under kommande
verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
16. Övriga frågor
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar särskild
röstlängd.
Ursprunglig lydelse omfattar ovanstående dagordningspunkter med vissa tillägg,
strykningar och modifikationer.
Lydelsen vid extrastämma ska ovanstående § 1-5 förekomma samt den eller de
frågor vilka föranlett den extra fiskestämman – känns överflödig och har
strukits.
§ 14

FISKESTÄMMA - Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Styrelsen ska bereda inlämnade motioner och hålla dem tillgängliga för
medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
Motion som ska behandlas på ordinarie fiskestämma ska, för att kunna upptas på
stämman, vara styrelsens ordförande tillhanda senast 10 dagar före
fiskestämman.

§ 15

FISKESTÄMMA - Protokoll
Vid fiskestämma ska föras protokoll.
Protokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna på föreningens hemsida.
När omröstning sker, ska i protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt,
delaktighet, ombud m.m. som har betydelse för att avgöra resultatet av
röstningen. Eventuella reservationer ska antecknas.
Nuvarande § 12 i stadgarna Tillkännagivande av beslut – anser jag kan strykas
helt.

§ 16

STYRELSE
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Hedemora kommun. Den ska
bestå av ordförande och sex övriga ledamöter samt två suppleanter. Vid val av
styrelseledamöter bör eftersträvas en jämn könsfördelning och en jämn
geografisk representation från olika delar av fiskevårdsområdet.

§ 17

STYRELSE - Val
Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.

Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. Vice ordförande, sekreterare
och kassör utses inom styrelsen, som i övrigt konstituerar sig själv. Kassör kan
även utses utom styrelsen. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga
ledamöter och suppleanter 2 år.
§ 18

STYRELSE - Uppgifter
Styrelsen ska företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar
för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.
Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt att som målsägande anmäla
olovligt fiske till åtal samt i övrigt arbeta för beivrande av olaga fiske.
Om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot
förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för
fisket i området ska fiskevårdsområdesföreningen ta ut en kontrollavgift enligt
31 § - 38 § lagen om fiskevårdsområden. De närmare villkoren för
kontrollavgiften fastställs av fiskestämman.
Det åligger styrelsen särskilt att :
 till fiskestämman lämna förslag till regler för fiskets vård och
bedrivande (förvaltnings- och utvecklingsplan).
 själv eller genom den styrelsen utser utfärda och utlämna
fiskerättsbevis respektive fiskekort till medlemmarna och till allmänheten.
 genomföra eller arbeta för genomförandet av nödvändiga åtgärder för
ändamålsenlig förvaltning, fiskevård och fisketillsyn.
 kalla till fiskestämma
 bereda väckta motioner
 årligen till ordinarie fiskestämma lämna förvaltningsberättelse över
föreningens verksamhet och ekonomi.
 svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell.
 förhandla med berörda väghållare angående privata vägars tillgänglighet och
underhåll.
 samråda med angränsande fiskeförvaltningar angående vatten vilka delas
mellan respektive förvaltning. Målsättningen bör vara en gemensam skötsel
och att fiske ska kunna bedrivas inom hela vattnet med stöd av fiskekort/bevis
från endera organisationen.

§ 19

STYRELSE - Beslutsförhet
Styrelsesammanträde ska anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med
§ 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt ska sammanträdet anses
behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst fyra
styrelseledamöter inkl. ordförande är närvarande. Som styrelsens beslut gäller
den mening som de flesta röstande stöder. Vid lika röstetal avgörs personval

genom lottning och för andra frågor gäller den mening som ordföranden
biträder.
Icke tjänstgörande suppleant samt kassör utsedd utom styrelsen har yttrandeoch förslagsrätt men ej rösträtt.
§ 20

STYRELSE - Reservation
Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot
beslut i ärendet. Sådan reservation ska anmälas i samband med beslutet.

§ 21

STYRELSE - Protokoll
Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll. Det ska uppta datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende,
styrelsens beslut samt anmälda reservationer. Protokollet ska justeras av
ordföranden eller den som vid ordförandens frånvaro lett sammanträdet.

§ 22

STYRELSE – Kallelse mm
Kallelse till styrelsesammanträde ska innehålla uppgift om förekommande
ärenden och lämnas till samtliga ledamöter och suppleanter minst 5 dagar före
sammanträdet. Information om sammanträdet ska samtidigt lämnas till
suppleanterna.
Ledamot som är förhindrad att närvara ska genast meddela detta till
ordföranden. Ordföranden ska då omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.
Suppleant som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet
men har ej rösträtt.

§ 23

FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen därtill förordnar.

§ 24

RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Räkenskaperna ska avlämnas till revisorerna senast den 15 februari varje år.

§ 25

REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska
medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse 2 revisorer och 2
revisorssuppleanter. De väljs för ett år i taget.
Revisionsberättelse ska av revisorerna överlämnas till styrelsen senast den 1
mars.
Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll,
räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.
§ 26

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT
Om rätt att överklaga beslut fattade på fiskestämma eller av föreningens styrelse
finns bestämmelser i 39 - 42 § lagen om fiskevårdsområden.

§ 27

STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande
fiskestämmor, varav minst en ordinarie.
För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 16 § lagen om
fiskevårdsområden, d v s stadgarnas §§ 1 – 10, erfordras prövning av
länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

§ 28

UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om
förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om
fiskevårdsområden.

§ 29

ANTAGANDE AV STADGARNA
Dessa stadgar har antagits vid förrättningssammanträde den 1991-06-03. De har
antagits under förutsättning att länsstyrelsen beslutar att bilda
fiskevårdsområdet.

§ 30

FASTSTÄLLANDE AV STADGARNA
Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Kopparbergs län,
den xxxx. I samband med detta fastställde Länsstyrelsen §§ 1 - 7 i föreningens
stadgar. Länsstyrelsen i Dalarna har genom beslut 2005-02-04 ändrat § 4 i dessa
ursprungliga stadgar.
Länsstyrelsen i Dalarna har genom beslut den xxxxx fastställt §§ 1 – 10 i
föreliggande stadgar.

