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Omsjö Fiskevårdsområdesförening

STADGAR
för fiskeområdesförening

NAMN § 1
Föreningens namn är Omsjö fiskevårsområdesförening

OMFATTNING § 2
Föreningen förvaltar fisket i Omsjö fiskevårdsområde i Sollefteå och 
Örnsköldsviks kommuner i Västernorrlands region.

Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i följande 
vatten: Storsjön, Karvsjön, Fransmyrtjärnen, Djuptjärnarna samt i 
övriga tjärnar och bäckar som är belägna inom områdesgränsen och 
som redovisas på upprättad karta, bil 1 

  Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske i området.

SYFTE § 3
Föreningens syfte är att samordna det fiske som bedrivs och 
fiskevården, prioritera fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen 
med hänsyn taget till de föreskrifter som gäller för fiskets utövande 
 samt upplåta fiske till allmänheten

MEDLEM § 4
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i 
fiskevårdsområdet eller de övriga brukare som avses i ”Lagen om 
fiskevårdsområden” § 4, stycke två och tre

REGLER FÖR § 5
FISKET Medlem får utöva sin fiskerätt genom nätfiske, ryssjefiske och saxfiske

inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna 
fastigheten på det sätt som årsmötet beslutar.

Medlem får fiska med handredskap inom hela fiskevårdsområdet på 
det sätt som årsmötet beslutar.

Medlems familj mantalsskriven tillsammans med medlem äger rätt att 
fiska på samma villkor som medlem i fiskevårdsområdet.

För juridisk person (företag med sponsoravtal) ska fiskerättsbevis 
utfärdas. Bevisen utfärdas på person, som av den juridiska personen 



uppges ha rätt att under avtalad tid och vid vissa tillfällen nyttja den 
juridiska personens fiskerätt. (sponsorer med gäster) 

FISKE FÖR § 6
ALLMÄNHETEN    Föreningen ska upplåta fiske inom fiskevårdsområdet
                               genomförsäljning av fiskekort till allmänheten. Upplåtelsen 
                               kan/skagälla allt fiske

De närmare villkoren för försäljning beslutas årligen på ordinarie 
årsmöte

Föreningen kan besluta att arrendera ut hela eller delar av fisket till 
fritidsfiske. 

                                Avtal om arrende ska upprättas skriftligt. De närmare villkoren för 
                                arrendet beslutas på årsmötet. Arrendeavtalet ska dock innehålla en
                                bestämmelse att medlemmarna har rätt att utöva fiske inom det egna 
                                skifteslaget och att handredskapsfiske får utövas inom hela 
                                fiskevårdsområdet. Fisket ska också upplåtas till allmänheten (se 
                                översta stycket) 

UTTAXERING         § 7

Uttaxering av bidrag från medlemmarna utöver eventuell ersättning för
fiskerättsbevis får ej ske

§ 8
Medlem som bedriver fiske ska lösa fiskekort i enlighet med årsmötets
beslut. Fiskekortet ska medföras vid fiske.

INKOMST               § 9
FÖRDELNING        Föreningens årliga behållna avkastning ska användas till fiskevård och
                                underhåll, eller annan åtgärd som kan gynna medlemmarnas 
                                intressen.

BERÄKNING AV § 10
RÖSTER                 Beslut på årsmötet fattas med acklamation om inte rösträkning 
                                begärs. Rösträtten är personlig, eller sker genom behörigt ombud.

                                Vid omröstning har varje medlem en röst.

Ingen får rösta för mer än en femtedel av de på stämman företrädda 
röstetalet  

ÅRSMÖTET            § 11
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen senast den31mars, på den tid 
och plats som styrelsen beslutar.

EXTRA årsmöte ska genomföras då styrelsen anser detta befogat, 
eller då detta skriftligt begärts av minst en tiondel av föreningens 
medlemmar. 



Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som angetts i 
kallelsen.

Kallelse                   § 12
                                Kallelse till årsmöte ska ske skriftligt senast 14 dagar före mötet.

                                Före ordinarie möte ska verksamhetsberättelse 
                                och revisionsberättelse, samt utgifts- och inkomststat finnas tillgängligt
                                för granskning, från det kallelsen gått ut. Om mötet ska godkänna
                                avgift för fiskekort ska medlemmarna ha möjlighet att ta del av
                                förslaget under samma tid.

Dagordning              § 13
 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

· Mötet öppnas
· Val av ordförande för mötet
· Val av sekreterare för mötet
· Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
· Anteckning av närvarande medlemmar och ombud, samt 

beslut om röstlängd..
· Fastställande av dagordning
· Mötets behöriga utlysande
· Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse
· Ansvarsfrihet för styrelsen
· Ersättning till styrelsen och revisorerna 
· Val av ordförande för ett år 
· Val av ledamöter med resp mandatperiod
· Val av revisorer samt revisorssuppleant
· Val av valberedning
· Ärenden från styrelsen samt motioner från medlemmarna
· Redovisning av fiskeplan/verksamhetsplan för kommande 

verksamhetsår, samt villkor för upplåtelse (verksamhetsplan för
kommande verksamhetsår)

· Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat – budget - samt 
avgift för fiskekort

· Information om var och när justerat protokoll finns tillgängligt
· Mötet avslutas

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar 
särskild röstlängd.

Motioner § 14
Medlem kan genom en motion, väcka förslag rörande föreningens 
verksamhet. Styrelsen ska bereda inkomna motioner och hålla dem 
tillgängliga tillsammans med verksamhetsberättelsen innan årsmötet.

För att motion ska behandlas på ordinarie årsmöte ska den vara 
styrelseordföranden tillhanda senast 8 dagar innan årsmötets 
genomförande.

Protokoll § 15



Vid årsmötet ska föras protokoll

Protokollet ska justeras inom två veckor efter mötet och därefter finnas
tillgängligt för medlemmar på plats som meddelas vid årsmötet.

När omröstning sker, ska det i protokollet antecknas omständigheter 
som rösträtt, delaktighet, ombud mm, som har betydelse för 
avgörandet av omröstningens resultat. Eventuella reservationer ska 
noteras.

STYRELSE § 16
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Näsåker. Styrelsen 
ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter samt två 
suppleanter.

Val § 17
Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte 

Ordföranden i föreningen utses av årsmötet Vice ordförande utses av 
styrelsen liksom sekreterare och kassör. Mandattiden för ordföranden 
är ett år och för övriga ledamöter två år. Första gången val äger rum 
väljs dock hälften av ledamöterna för endast ett år.

Uppgifter § 18
Styrelsen ska företräda föreningen. Den förvaltar föreningens 
tillgångar, svarar för dess angelägenheter samt verkställer årsmötets 
beslut.

Det åligger styrelsen särskilt att:

· kalla till årsmöte

· förbereda inlämnade motioner

· årligen inför ordinarie fiskestämma årsmöte presentera 
föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport

· Inför årsmötet lämna förslag på fiskeplan/verksamhetsplan- 
regler för fiskevård och dess genomförande.

· Själv och/eller genom någon som styrelsen utser, utfärda och 
lämna ut fiskekort till medlemmarna och till allmänheten.

· arbeta för att nödvändiga åtgärder utförs för en bra fiskevård 
och fisketillsyn 

· hålla fiskerättsförteckningen aktuell

Beslut § 19
Styrelsemötet ska anses behörigt utlyst om kallelsen skett i enlighet 
med §22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt, ska mötet anses 
behörigt utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.

Styrelsen är beslutsmässig när kallelsen skickats i behörig ordning och



minst halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut 
gäller det förslag som fått högst antal röster. Vid lika röstetal, avgörs 
val genom lottning och i andra frågor har ordförande utslagsröst.

Reservation § 20
Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera 
sig mot ärendets beslut. Reservationen ska anmälas till protokollet i s
amband med beslut.

Protokoll § 21
Protokoll ska föras vid styrelsemöten. I protokollet ska finnas uppgifter 
om datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av resp ärende, 
styrelsens beslut samt ev anmälda reservationer. Protokollet ska 
justeras av ordförande eller av den som vid ordförandens frånvaro lett 
mötet.

Kallelse § 22
Kallelse till styrelsemöten ska innehålla uppgift om förberedda 
ärenden och vara ledamöterna tillhanda minst sju dagar före 
styrelsemötet.

Ledamot som inte kan närvara vid mötet, ska så snart som möjligt 
meddela ordförande det.

FIRMATECKNING § 23
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var för sig.

RÄKENSKAPSÅR § 24
REVISION Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

Räkenskaperna ska avlämnas till revisorerna senast en vecka efter 
räkenskapsårets utgång.

§ 25
För granskning av styrelsens verksamhet och föreningens 
räkenskaper, ska medlemmarna på ordinarie årsmöte utse två 
3revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs för ett år.

Revisionsberättelsen ska av revisorerna överlämnas till styrelsen  två 
veckor före ordinarie årsmöte
Revisorerna kan närsomhelst under verksamhetsåret begära att få ta 
del av protokoll, räkningar och övriga handlingar, som rör föreningens 
verksamhet.

ÖVERKLAGANDE § 26
AV BESLUT            Ett beslut som fattats på årsmöte eller av en 
                                fiskevårdsområdesförenings styrelse får överklagas hos länsstyrelsen,
                                av den vars rätt berörs av beslutet. Beslut om att ta ut kontrollavgift får
                                inte överklagas. Lag (2010:1874).

STADGEÄNDRING § 27



Beslut om ändring av föreningens stadgar, fattas vid två på 
varandra följande fiskestämmor årsmöten, varav minst en 
ordinarie.

För beslut om ändring av stadgarna rörande det som anges i § 18
Lagen om bildandet… (Det vill säga stadgarnas paragrafer1-10) 
krävs prövning av länsstyrelsen. I dessa fall krävs beslut endast 
från ett årsmöte

UPPLÖSNING § 28
Föreningen kan upplösas genom beslut av Länsstyrelsen. 
Bestämmelser om genomförandet och fördelning av föreningens 
tillgångar finns i ”lagen om fiskevårdsområden”, § 28.

ANTAGANDE AV § 29
STADGARNA Dessa stadgar är en omarbetning av de stadgar som antogs vid 

ett förrättningssammanträdeden 19 juni 1990.

FASTSTÄLLANDE §30
AV STADGARNA Fiskevårdsområdet bildades genom ett beslut av Länsstyrelsen i 

Västernorrlands region den 24 oktober 1990. Då fastställdes även
paragraferna 1-10 i de då antagna stadgarna.

.

 


