Förslag till stadgar – normalstadgar – moderniserad version (2015-01-01) inkl. kommentarer

Stadgar för Glans Fiskevårdsområdesförening

§1

NAMN
Föreningens namn är Glans fiskevårdsområdesförening.

§2

OMFATTNING
Föreningen förvaltar fisket i Glans fiskevårdsområde i Norrköping och Finspångs
kommuner i Östergötlands län.
Fiskevårdsområdet består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i sjön Glan.
På bilagda kartor framgår den geografiska omfattningen av fiskevårdsområdet
samt respektive fastighets gränser. Den delaktighet i fiskevårdsområdet som
tillkommer ingående fastigheter framgår av fiskerättsförteckningen.
Föreningens verksamhet ska omfatta allt fiske inom fiskevårdsområdet.

§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.

§4

MEDLEM
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet
eller de övriga brukare m.fl. som avses i 4 § andra och tredje styckena lagen om
fiskevårdsområden.

§5

MEDLEMS FISKE

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.

Förslag till stadgar – normalstadgar – moderniserad version (2015-01-01) inkl. kommentarer
Medlem ska skriftligen meddela förändring av fiskerätten, genom arrende eller
annan upplåtelse, till styrelsen.

§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.
De närmare villkoren för försäljningen av fiskekort beslutas årligen på ordinarie
fiskestämma.

§7

UTTAXERING

Uttaxering av bidrag från medlemmarna får ej ske.

§8

FISKERÄTTSBEVIS
Medlem som bedriver fiske ska inneha fiskerättsbevis i enlighet med vad
fiskestämman beslutar, eller på annat sätt kunna styrka sin fiskerätt.

§9

INKOMSTFÖRDELNING

Föreningens årliga behållna avkastning ska användas till förvaltning, fiskevård,
fisketillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. Om
fiskestämman så beslutar kan del av föreningens tillgångar delas ut till
medlemmarna baserat på delaktighetstalen enligt fiskerättsförteckningen.

§ 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. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning
och i andra frågor gäller det förslag som biträds av de flesta röstande eller, om
även antal röstande är lika, av stämmans ordförande.
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Om någon medlem begär det ska omröstning ske efter delaktighet i fråga om
beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens
ekonomiska verksamhet.
Ingen får för egen del 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.

§ 11

FISKESTÄMMA – Tid och plats
Ordinarie fiskestämma ska årligen hållas på den tid och plats som föreningens
styrelse bestämmer, dock senast den 31 mars.
Extra fiskestämma ska hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra
fiskestämma skriftligen begärs av minst 10 % 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 till medlemmarna ska vara skriftlig eller via digitala metoder.
Dessutom genom annons i ortspress. Medlem som hos styrelsen begärt att få
kallelsen skriftlig eller per epost ska få sådan.

§ 13

FISKESTÄMMA - Dagordning
Vid ordinarie fiskestämma ska följande ärenden behandlas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Val av sekreterare på stämman
Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.
Fastställande av dagordning
Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ersättning till styrelsen och revisorerna
Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
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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.

§ 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 två månader 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 plats som meddelats på stämman.
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.

§ 16

STYRELSE
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Norrköpings kommun. Den ska
bestå av ordförande och 4 till 6 övriga ledamöter samt lika många suppleanter.

§ 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. Mandattiden för
ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter 2 år.
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§ 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.

§ 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 halva antalet
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.

§ 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
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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 ledamöterna minst 5 dagar före sammanträdet.
Information om sammanträdet ska samtidigt lämnas till suppleanterna.
Sammanträdesplan för verksamhetsåret antas på styrelsens första sammanträde
efter fiskestämman.
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 ordföranden. I ekonomiska ärenden tecknas
föreningen av kassören.

§ 24

RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår
Räkenskaperna ska avlämnas till revisorerna senast 6 veckor efter räkenskapsårets
utgång.

§ 25

REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska
medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse två revisorer och en
revisorssuppleant. De väljs för ett år i taget.
Revisionsberättelse ska av revisorerna överlämnas till styrelsen senast 3veckor
före ordinarie fiskestämma.
Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar
och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

§ 26

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT
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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 av fiskestämman första gången den 18 augusti 2021,
Andra gången den xxxx 2022

§ 30

FASTSTÄLLANDE AV STADGARNA
Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Östergötlands län,
den 1989. Länsstyrelsen tillsänds stadgarna för fastställande efter att
fiskestämman slutligen antagit de reviderade stadgarna för Glans
fiskevårdsområde.

KOMMENTARER TILL STADGARNA
Till ingressen
Sedan den 1 januari 1982 gäller en ny lag (SFS 1981:533) om fiskevårdsområden vilken
reviderades den 9 december 2010. Lagen förkortas nedan LOFO.
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Dessa normalstadgar är en mall med exempel på vad stadgarna för en
fiskevårdsområdesförening bör innehålla. Syftet med dem är bland annat att underlätta
förrättningsmännens arbete och att de ska kunna användas som information bland
fiskerättsägare och andra om vad det innebär när man bildar ett fiskevårdsområde. Även sedan
ett område bildats kan de vara till ledning för medlemmar och styrelse.
I 9 § LOFO sägs, att ansökan om att bilda fiskevårdsområde bland annat ska innehålla förslag
till stadgar för fiskevårdsområdesföreningen. Av 10 § LOFO framgår, att frågan om att bilda
ett fiskevårdsområde enligt huvudregeln ska utredas vid en förrättning som leds av en
förrättningsman. LOFO medger dock att länsstyrelsen beslutar direkt om ägarna är ense eller
om förrättning annars inte anses nödvändig. Om förrättning inte ska hållas måste
ansökningshandlingarna innehålla ett stadgeförslag, lämpligen byggt på normalstadgarna och
med de anpassningar som kan behövas på grund av lokala förhållanden.
Om frågan att bilda ett fiskevårdsområde utreds vid en förrättning ska förrättningsmannen
enligt §§ 11 och 14 LOFO göra upp förslag till stadgar. Det ska tas in i det utlåtande om
fiskevårdsområdet som förrättningsmannen upprättar.
Det slutliga stadgeförslaget, som alltså vanligtvis har behandlats på förrättningssammanträde
med fiskerättsägarna, fastställs av länsstyrelsen i de frågor som är mer ingripande för
medlemmarna i föreningen. I övriga delar av stadgarna ligger hela beslutanderätten hos
medlemmarna. Länsstyrelsens prövning innefattar såväl laglighets som lämplighetsfrågor.
LOFO skiljer på begreppen fiskevårdsområde, som betecknar fiskevattnen inom den
geografiska
enhet
som
de
fiskerättsbärande
fastigheterna
utgör
och
fiskevårdsområdesförening som är den förvaltningsorganisation i vilken ägarna av
fiskevattnen inom området är medlemmar.
Till § 1
Föreningens firma, d v s det namn under vilken den bedriver sin verksamhet, ska innehålla
ordet fiskevårdsområdesförening. Av allmänna föreningsrättsliga principer följer att firman, för
att förhindra förväxling, bör skilja sig från andra föreningsfirmor.
Till § 2
Begreppen fiskevårdsområde respektive fiskevårdsområdesförening har förklarats vid
kommentaren till ingressen.
Ett fiskevårdsområde bildas enligt § 3 LOFO genom beslut av länsstyrelsen, som samtidigt
fastställer fiskevårdsområdesföreningens stadgar i vissa frågor (jfr ovan till ingressen).
Stadgarnas obligatoriska innehåll anges på följande sätt i 16 § LOFO:
1. grunderna för hur fisket ska utnyttjas och fiskevården bedrivas, samt, om föreningens
verksamhet ska vara begränsad till fiske med vissa redskap eller till fiske efter vissa arter,
uppgift om detta,
2. om uttaxering från medlemmarna av bidrag till föreningens verksamhet ska kunna ske och,
om så ska vara fallet, grunderna för uttaxeringen, och
3. de riktlinjer i övrigt som ska gälla för föreningens verksamhet.
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De obligatoriska uppgifterna motsvarar i huvudsak §§ 1-10 i normalstadgarna. Frågan om
föreningens verksamhet ska omfatta allt fiske eller endast visst fiske ska alltså regleras i de
delar av stadgarna, som ingår i länsstyrelsens fastställelseprövning. I allmänhet bör
verksamheten omfatta allt fiske eftersom fiskevårdande åtgärder för en fiskart oftast har
effekter även för andra arter. Likaså kan fisket efter en fiskart påverka fisket efter andra arter.
Det blir sedan fiskestämmans uppgift att ta ställning till om fisket inte ska upplåtas efter vissa
arter (exempelvis kräftor). Det kan därför oftast vara mindre lämpligt att redan i stadgarna
utesluta fiske efter vissa arter eller med vissa redskap.
Vissa allmänna begränsningar av fiskevårdsområdena och föreningarnas verksamhet följer av
1 § LOFO jämförd med fiskelagen (SFS 1993:787) och 2 § LOFO jämförd med rennäringslagen
(SFS 1971:437).
Till § 3
Fiskevårdsområdesföreningens syfte får inte avvika från de allmänna ändamål som
lagstiftningen avser att främja. Dessa ändamål har i 1 § LOFO angivits vara att samordna fisket
och fiskevården och att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen. I detta syfte får
enligt LOFO fiske som tillhör eller utgör flera fastigheter sammanföras till ett fiskevårdsområde
och fiskerättsinnehavarna inom detta bilda en fiskevårdsområdesförening.
Att fisket som naturtillgång utnyttjas och vårdas på bästa sätt anges i lagens förarbeten som ett
allmänt intresse som bör främjas genom lagstiftningen om fiskevårdsområden. Ansvaret för
vården ligger i första hand på ägarna. Vidare framhålls det att sådana former av fiskevård som
t ex biotopvård och utplantering av fisk kräver en samverkan mellan fiskerättsägarna. Indirekt
kan man samtidigt tillgodose fritidsfiskarnas intresse att få tillgång till lämpliga vatten. Om
föreningen avser upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort eller avser att
genom nyttjanderättsavtal upplåta vattnet till en fiskeklubb som i sin tur ska upplåta fisket till
allmänheten ska detta framgå redan här i syftesparagrafen. Frågan om upplåtelse ska ske eller
inte är en grundläggande bestämmelse som fordrar länsstyrelsens fastställelse.
Av 7 kap 9 § jordabalken följer, att man inte med verkan mot tredje man (bl.a. övriga delägare)
kan upplåta sin andel i samfällt fiske.
23 § LOFO säger att en fiskevårdsområdesförening får besluta om upplåtelse av fiske inom
fiskevårdsområdet. Lagens bestämmelser hindrar inte de enskilda medlemmarna att träffa avtal
om upplåtelse av den fiskerätt de har inom området, förutsatt att inte fiskevårdsområdets hela
fiske redan är upplåtet. Av 4 § LOFO följer att brukare av fisket normalt ska ingå i
fiskevårdsområdesföreningen i stället för upplåtaren. Är fisket samfällt blir dock, som nyss
nämnts, avtalen gällande endast mellan ägare och brukare och inte mot övriga delägare.
I dessa normalstadgar har endast tagits upp fall då upplåtelse ska ske, antingen direkt via
föreningen eller över ett arrende till någon som i sin tur ska upplåta fisket. Det finns inget lagligt
hinder mot att bilda ett fiskevårdsområde där föreningens medlemmar inte ska upplåta fisket. I
så fall stryker man orden “samt att upplåta fiskerätt till allmänheten” i normalstadgan. Man bör
tänka på att statsbidrag då inte får utgå till förrättningskostnaderna. Detta framgår av
förordningen (SFS 1998:1343) om statligt stöd till fritidsfisket. I bidragsbestämmelserna sägs
att som villkor för statsbidrag gäller att åtgärden rör vatten där fisket är upplåtet till allmänheten.
När man ansöker om bidrag ska man bifoga stadgarna och intyga att upplåtelse ska ske.
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Till § 4
Medlemskretsen i föreningen framgår av 4 § LOFO. Det obligatoriska medlemskapet i
föreningen är oupplösligt förenat med de fastigheter som har fiskerätt inom området. Beslut
fattade av fiskevårdsområdet gäller även mot nya fastighetsägare eftersom de automatiskt blir
medlemmar. Regler om detta finns i 5 § LOFO.
För fastighet som ägs med samäganderätt får ägarna bara tillgodoräkna sig ett gemensamt
medlemskap i fiskevårdsområdet och föreningen. Samma förhållande gäller om fastigheten ägs
av ett dödsbo eller annan juridisk person, såsom aktiebolag. Medlem som äger flera fastigheter
får likaså tillgodoräkna sig endast ett medlemskap i området och föreningen. Lagstiftningen
bygger på att ett fiskevårdsområde bildas utan fullständig fiskerättsutredning. Huvudregeln i
LOFO är därför att medlemskapet ska utgå efter huvudtalsprincipen utan någon gradering av
medlemskapet eller röstberäkningen. Om det ska göras avsteg från denna princip får detta inte
leda till någon mera omfattande arbetsinsats av förrättningsmannen.
Till § 5
Regler om fiskets utövande tillhör de grundläggande bestämmelser som länsstyrelsen ska
fastställa (§§ 3 och 16 i LOFO).
Av de alternativ som angivits torde alternativ 1 första stycket vara det vanligaste.
Erfarenhetsmässigt har det visat sig, att fiskevattenägarna vid förrättningstillfället inte varit
beredda att “sudda ut” skifteslagsgränserna inom fiskevårdsområdet. Efter hand som områdets
verksamhet pågår väcks ofta frågan om möjligheten för medlemmarna att fiska utanför det egna
skifteslaget. Samma är förhållandet vid skiftat fiske. Genom att i stadgarna ta in ett andra stycke
kan en sådan utökning ske utan att frågan skickas till länsstyrelsen som en stadgeändring.
Vid alternativ 2 bör fiskerättsägare som fiskar inom annat skifteslag än det egna vara försedda
med fiskerättsbevis eller motsvarande handling som utfärdas av styrelsen. Frågan om sådana
kort liksom frågan om på fastigheten mantalsskrivna familjemedlemmar ska få fiska bör
regleras i stadgarna. Även andra alternativ än de två angivna kan förekomma liksom
kombinationer med alternativen i § 6
.
Till § 6
Paragraferna reglerar hur upplåtelsen ska ske när sådan upplåtelse varit ett av syftena med
områdesbildningen. Fiskekortsförsäljning kan avse hela det aktuella området eller vara
begränsat till vissa delar, exempelvis av fiskevårdsskäl. Korten kan berättiga till fiske med alla
slags redskap eller enbart handredskap eller på annat sätt. Även begränsning till vissa arter kan
förekomma t ex så att kräftfisket inte ingår i kortförsäljningen
Till § 7
Eventuella regler om uttaxering ingår i länsstyrelsens fastställelseprövning. Att frågan ska
regleras i stadgarna framgår av §§ 16 och 24 LOFO. Hur en eventuell bidragsskyldighet ska
fördelas mellan medlemmarna måste de alltså ta ställning till under förrättningen. Fördelningen
bör bygga på fiskerättsförteckningen.
Fiskerättsförteckning är den förteckning över ägarna till fisket som förrättningsmannen enligt
11 § LOFO ska upprätta. Riktlinjer för hur förteckningen ska upprättas meddelas av
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Lantmäteriet efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten. Mer omfattande utredningar än
som behövs för bildande av fiskevårdsområde får medlemmarna själva avgöra i samband med
den löpande förvaltningen. Statsbidrag till förteckningen utgår dock endast för sådana åtgärder
som är nödvändiga för att bilda ett fiskevårdsområde enligt det i lagen föreskrivna
förfarandet.
Att driva verksamheten utan möjlighet till uttaxering kan medföra svårigheter.
Till § 9
En bestämmelse om möjlighet till uttaxering bör ha sin motsvarighet i regler om
inkomstfördelning om föreningens verksamhet ger överskott. Skatteeffekterna vid ett
överskott bör beaktas. Ett överskott i föreningens verksamhet ska formellt beskattas hos
medlemmarna. Skatteskyldighet för medlem föreligger bara om hans eller hennes del av nettot
av verksamheten uppgår till minst 600 kronor. Om medlemmarna på fiskestämman beslutar
fondera överskottet till följande år blir medlemmen formellt ändå skatteskyldig för överskottet
om detta för var och en uppgår till lägst 600 kronor. För närvarande finns ingen formell
möjlighet för föreningen att göra avsättningar till investeringsfond.
Om uttaxering ska ske enligt fiskerättsförteckningen bör motsvarande gälla för
inkomstfördelningen.
Till § 10
Bestämmelser om omröstning finns i §§ 20 - 21 LOFO. Röstningsreglerna tillhör de frågor som
förutsätts ska preciseras i stadgarna. LOFO utgår från att huvudtalsprincipen utan röstgradering
gäller. Jämför kommentaren till § 4.
Till § 11
Fiskestämman är föreningens beslutande organ. Allmänna bestämmelser om fiskestämma och
rösträtt på stämman finns i §§ 20-21 LOFO. Dessa allmänna bestämmelser måste kompletteras
genom regler i föreningens stadgar.
Tiden för ordinarie fiskestämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsårets utgång att
revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att kalla
till stämman. Vanligt är att fiskestämman hålls på senvintern, senast den 31 mars.

Till § 13
Det är mycket viktigt att föreningens förvaltnings- och fiskevårdsarbete bedrivs enligt en
långsiktig plan. Fiskevårdsarbetet kan då normalt ge ett bättre resultat till fromma för alla
intressenter. Frågan om förvaltnings- och utvecklingsplan (punkt 14) är därför mycket
betydelsefull.
Beslut på fiskestämman om fiskets vård och bedrivande får inte innebära lättnader av de beslut
om fredningstider, minimimått e.t.c. som finns i förordningen (SFS 1994:1716) om fisket,
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vattenbruket och fiskerinäringen eller med stöd av förordningen utfärdade lokala bestämmelser.
Stämman kan dock besluta om skärpningar av sådana föreskrifter.
Till § 15
Protokollföringen ska ske så noggrant, att beslutens innehåll framgår klart. Detta har betydelse
både för verkställigheten av besluten och för möjligheten att överklaga stämmans beslut.
Besvärstiden är fyra veckor från beslutets datum. Detta är skälet till att justeringenska ske inom
två veckor så att den som är missnöjd får en reell möjlighet att överklaga till länsstyrelsen i laga
tid.
Till § 16
Styrelsen är föreningens verkställande organ. § 18 LOFO säger att det ska finnas en styrelse
för fiskevårdsområdesföreningen. Styrelsen företräder föreningen mot tredje man. Om
medlemmarna inte utser styrelse får länsstyrelsen på ansökan av någon av fiskerättsägarna
tillsätta en styrelse. Risken för att en förening kommer att sakna styrelse har dock ansetts vara
liten eftersom bildandet av området förutsätter ett utbrett intresse för en samverkan.
Innan stadgar har antagits av medlemmarna och de har utsett styrelse kan föreningen inte
förvärva rättigheter eller påta sig skyldigheter. Föreningen blir alltså juridisk person först då
stadgarna antagits och styrelsen utsetts. Åtgärder som vidtagits i föreningens namn innan
föreningen blivit juridisk person är inte bindande för föreningen som sådan.

Till § 17
Av allmänna föreningsrättsliga grunder följer att styrelseledamot kan avsättas av stämman
före utgången av mandattiden.
Styrelsen bör inte kunna avgå samtidigt i sin helhet utan växelvis.
Uppgift om föreningens postadress, styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och
postadress och telefon ska anmälas till länsstyrelsen som enligt 6 kap. § 7 i förordningen (SFS
1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för ett register över föreningarna.
Även ändring i dessa förhållanden ska anmälas till länsstyrelsen för registrering.
Till § 21
Jämför kommentaren till § 15. Besvärstiden vid överklagande av styrelsebeslut är också fyra
veckor men räknas från den dag då den som vill klaga fick del av beslutet.
Till § 23
Om inte annat följer av stadgarna eller av stämmobeslut får styrelsen utse särskilda
firmatecknare. Utses inte firmatecknare ska hela styrelsen gemensamt teckna firman, vilket
kan vara svårhanterligt. Rätten att teckna firman kan av styrelsen återkallas när som helst.
Hur firman tecknas ska anmälas till länsstyrelsen för registrering.
Till § 24
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Revisionen avser räkenskapsår. Eftersom det inte behöver stämma överens med styrelsens
mandattid kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.
Till § 25
Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under det
räkenskapsår revisionen avser. Uppgift om revisorerna ska anmälas till länsstyrelsen för
registrering.
Till § 26
Jämför vad som sagts ovan vid kommentarerna till §§ 15 och 21. Medlem vars rätt berörs av
beslut får överklaga det till länsstyrelsen om han anser att beslutet inte har tillkommit i behörig
ordning eller att det strider mot LOFO eller annan författning eller mot stadgarna eller kränker
hans enskilda rätt.
Till § 27
Regler om förfarandet vid stadgeändring finns i § 17 LOFO om ändringen rör sådana frågor där
länsstyrelsen ska besluta. Det kan exempelvis bli fråga om att behandla stadgeändringen vid
förrättningssammanträde med ägarna till fisket.
För de delar av stadgarna som länsstyrelsen inte fastställde då området bildades räcker det med
beslut på två stämmor. Ändringar ska anmälas till länsstyrelsen.
Till § 28
De bestämmelser som avses i denna stadgeparagraf återfinns i § 30 LOFO som i sin tur hänvisar
till § 62 i lagen om förvaltning av samfälligheter Detta innebär att en
fiskevårdsområdesförening inte får upplösas förrän alla dess skulder betalts eller de medel som
fordras för betalning har nedsatts ("deponerats") hos länsstyrelsen. I samband med
upplösningen ska föreningens okända borgenärer kallas. Bestämmelserna i lagen om kallelse
på okända borgenärer ska följas.
Överstiger föreningens tillgångar dess skulder vid upplösningen ska överskottet skiftas mellan
medlemmarna på det sätt fiskestämman beslutat om inte annat föreskrivs i stadgarna.
Till § 29
I och med att stadgar antagits också i de delar som inte behöver fastställas av länsstyrelsen, det
vill säga de mer föreningsrättsligt betonade reglerna och styrelsen för föreningen utsetts blir
den, som framgår av kommentarerna till § 16, en juridisk person. Det kan vara lämpligt att
stadgarna antas redan vid förrättningssammanträdet Vid det tillfället har alla blivande
medlemmar fått kallelse och i regel är det också flera närvarande än på en fiskestämma.
Alternativ 2 blir aktuellt exempelvis då förrättning ej hållits.
Styrelsen ska anmäla till länsstyrelsen att stadgarna antagits och styrelsen utsetts så snart
beslutet vunnit laga kraft, d v s inte överklagats inom föreskriven tid. Anmälan ska innehålla
de uppgifter som framgår av kommentarerna till §§ 17, 23 och 25 ovan.
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Till § 30
I kommentarerna till § 2 sägs att stadgarna ska fastställas av länsstyrelsen i vissa delar. I denna
paragraf ( § 30) ska länsstyrelsen ange dels vilket datum den beslutat om området och dels vilka
paragrafer i stadgarna som samtidigt blivit fastställda.

