STADGAR
för Håtö fiskevårdsförening
antagna vid årsmötet juni 2017.
§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Håtö fiskevårdsförening.
§ 2. Föreningens säte
Fiskevårdsföreningen har sitt säte i Norrtälje.
§ 3. Ändamål
Håtö fiskevårdsförening är en ideell förening vars ändamål är:
att bereda medlemmarna möjlighet till fiske av olika slag
att bedriva fiskevård
att informera om gällande regler samt bistå medlemmarna i fiskefrågor
§ 4. Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde omfattar fastigheterna Håtö 2:1, 2:4, 2:5, och 2:6
tillhöriga vatten och de vatten, som kan komma att arrenderas eller annat vatten, där
medlemmarna genom föreningens medverkan kan få tillstånd till fiske.
Verksamhetsområdet kan förändras genom beslut av föreningsmöte.
§ 5. Medlemskap
Medlemmar i fiskevårdsföreningen är fastighetsägare, och deras familjemedlemmar, inom
Håtövikens, Håtö Insjöområde och Håtö tomtägarföreningar och Vikens
samfällighetsförening.
§ 6. Föreningsavgifter
Årsavgiften fastställs på årsmötet för kommande verksamhetsår och utgår per fastighet.
Avgiften tas ut av fastighetsinnehavaren i samband med debitering till tomtägarförening /
samfällighetsförening.
§ 7. Rösträtt
Rösträtt på årsmöte och övriga föreningsmöten har fastighetsägare och
familjemedlemmar, en röst per fastighet. Rösträtt får icke utövas genom fullmakt för mer
än en fastighet. Röstberättigad medlem skall ha erlagt fastställd årsavgift.
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§ 8. Sammanträden
Styrelsen skall kalla till ordinarie årsmöte och eventuellt extra föreningsmöten. Skriftlig
kallelse sändes till respektive tomtägarförenings/samfällighetsförenings styrelse.
Kallelse sker dessutom genom anslag av fiskevårdsföreningen på lämpliga platser inom
föreningens verksamhetsområde och på föreningens hemsida. Skriftlig kallelse och
kallelse genom anslag skall ske minst 14 dagar före den dag mötet skall hållas.
Ordinarie årsmöte skall hållas senast under juni månad. Styrelsen bestämmer tid och
plats.
Styrelsen kallar till extra föreningsmöte när så bedöms behövligt. Vid kallelse till extra
föreningsmöte skall aktuellt ärende anges. Endast angivet ärende får behandlas på extra
föreningsmöte.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april och bifogas kallelsen.
Tomtägar/samfällighetsföreningarna kan framföra frågor till fiskevårdsföreningen.
§ 9. Dagordning vid ordinarie årsmöte
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av röstlängd
7. Verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Styrelsens planering för kommande verksamhetsår
11. Inkomna motioner
12. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor
14. Val av föreningsfunktionärer
a

Ordförande

b

Övriga styrelsemedlemmar för 2 år

c

Två revisorer och en revisorssuppleant för 1 år

d

Valberedning 2-3 personer om möjligt väljs medlemmar från olika tomtägar/samfällighetsföreningar
15. Övriga frågor
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§ 10. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter.
Ordförande väljs för ett år i sänder, övriga ledamöter väljs för en tid av två år med tur att
växelvis avgå.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden och är beslutsför då minst tre
ledamöter är närvarande vid sammanträdet och eniga om beslutet.
Styrelsen skall förvalta föreningens egendom
§ 11. Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall jämte styrelsens
verksamhetsberättelse vara tillgängliga för revisorerna senast 1 maj varje år. Efter avslutat
uppdrag skall revisorerna senast den 15 maj till styrelsen avlämna revisionsberättelse.
Föreningens firma tecknas efter beslut på konstituerande möte. Löpande inkomster och
utgifter handhas av kassören ensam.
För föreningens förbindelser och skulder svarar endast dess tillgångar.
§ 12. Ändring av stadgarna
Föreningens stadgar får inte ändras utan att beslut därom fattas på två efter varandra
följande föreningsmöten, därav minst ett ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet fordras
vid mötena bifall av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag
om stadgeändring skall utförligt omnämnas i kallelse till föreningsmötet.
§ 13. Föreningens upplösning
Föreningen får inte upplösas utan att beslut därom fattas på två efter varandra följande
föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet fordras
samtycke av minst 2/3 av vid mötet deltagande röstberättigade medlemmar. Om
föreningen upplöses skall eventuellt överskott skiftas mellan
tomtägarföreningar/samfällighetsföreningar i förhållande till medlemsantal.
§ 14. Allmänna bestämmelser
Uppstår meningsskiljaktigheter angående fiskets utövande eller tolkning av dessa stadgar,
skall de tvistande för medling hänskjuta saken till styrelsen. Kan ej förlikning uppnås på
detta sätt, skall saken hänskjutas till ordinarie årsmöte, vars beslut de tvistande är skyldiga
att ställa sig till efterrättelse.
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