Stadgar för

ARBRÅ FISKEVÅRDSFÖRENING
Fastställda den 15 mars 2018
§1 - Föreningens, vars verksamhetsområde omfattar de sjöar och vattendrag som
arrenderas av Arbrå- Undersviks FVO, har som ändamål att bedriva fiskevård och
förvalta fisket ur ett långsiktigt och hållbarhet perspektiv, så väl ur djur- natursom medlemmars intresse.

§2 – Föreningens firma är Arbrå Fiskevårdsförening. Styrelsen har sitt säte inom
Arbrå, Bollnäs kommun. För föreningens förbindelser svarar allenast dess
tillgångar.

§3 - Medlem av föreningen äger rätten att fiske, enligt upprättade fiskeregler, i de
enligt §1 angivna sjöar och vattendrag. Till medlemskap berättigas varje
innehavare av fiskekort för Arbrå fiskevårdsförening. Medlemskapets giltighet
likställs med fiskekortets giltighetstid. Fiskekortsavgiften och/eller
medlemskapsavgiften bestäms vid ordinarie föreningsstämman.

§4 – Medlemskap i föreningen upphör att gälla automatisk då dennes fiskekort ej
längre är giltigt. Styrelsen äger rätten att utesluta eller avsluta medlemskap för
personer som bryter mot föreningens stadgar eller bestämmelser eller skadar
föreningens intressen. Den som ej åtnöjes med styrelsens beslut om uteslutning,
äger rätten att få saken hänskjuten till föreningsstämmans avgörande.

§5 - Ordinarie föreningsstämma hålles en gång årligen före april månads utgång.
Extra föreningsstämman hålles efter beslut av styrelsen eller då minst en femtedel
av föreningens medlemmar gör en skriftlig framställan därom till styrelsen med
angivande av det eller de ärenden som skola behandlas.
För behandling och beslut på ordinarie föreningsstämma skall skriftlig motion från
medlem vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan föreningsstämman äger
rum. Styrelsen ska efter detta behandla motionerna och framlägga förslag för
beslut på stämman. Motioner eller förslag som inkommer senare än två veckor
innan föreningsstämman tas inte upp för beslut på föreningsstämman utan tas upp
för beslut vid nästkommande föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämman utföres av styrelsen genom kungörelse, i
lokaltidning eller likvärdiga medier minst tre veckor före föreningsstämmans
hållande. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande vartefter de
närvarande utser föreningsstämmans ordförande.

§6 - Andra meddelanden till medlemmar än de som nämns i §5 skall bringas till
kännedom genom lokaltidning eller likvärdiga medier. Tillfälliga meddelanden
kan med fördel kungöras vid respektive fiskevatten.

§7 - Vid föreningsstämma äger varje medlem eller fiskerättsägare med
fiskerättsägarbevis en röst, oavsett fiskerättsägarens röstlängd i FVO. För
frånvarande medlem eller fiskerättsägare kan rösträtt utövas genom fullmakt.
Dock må ingen genom fullmakt utöva rösträtt för mer än en person. Fullmakt skall
vara ställd till person som själv är medlem i föreningen eller fiskerättsägare. Alla
val och omröstningar verkställes öppet. Alla val och beslut avgöres genom enkel
majoritet. Vid lika röstantal avgöres val genom att föreningens ordförande äga
utslagsröst.

§8 - Vid ordinarie föreningsstämman förekomma följande dagordning
1. Stämman öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Mötets kungörande
7. Verksamhetsberättelse
8. Kassarapport och revisionsberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet
10. Val av föreningsordförande för ett (eller två) år
11. Val av styrelseledamöter för två år
12. Val av styrelsesuppleanter för ett år
13. Val av två revisorer för ett år och en revisorssuppleant för ett år
14. Val av arbetsutskott för ett år var av en sammankallande
15. Val av valberedningsledamot för tre år
16. Arvoden till styrelsen och revisorer
17. Fiskeplan för kommande år
18. Avgifter och Fiskeregler för kommande år
19. Övrigt
20. Stämman avslutas

§9 - Extra föreningsstämma må ej behandla andra ärenden än sådana som
upptagits i kallelsen.

§10 - Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av minst
fyra, max åtta ledamöter, exklusive ordföranden, och till dessa minst en suppleant,
valda för två år. Första gången väljes tre ledamöter för ett år och övriga ledamöter
för två år, suppleanterna med samma princip. Avgående ledamöter eller
suppleanter kan återväljas.

Föreningsordförande för ett år, utses av föreningsmedlemmarna på den årliga
föreningsstämman, i enlighet med §8.
Styrelsen utser, på konstituerande styrelsemöte, inom sig, vice ordförande,
sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året. Den är beslutsmässig då minst
fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom rösträkning
med enkel majoritet. Vid lika röstantal avgöres val genom att föreningens
ordförande äga utslagsröst.

§11 - Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utsett.
Styrelsens ledamöter ansvara en för alla och alla för en för de medel och
tillhörigheter, de för föreningens räkning handhava.

§12 - Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår, om inte annan årlig
intervall beslutats på föreningsstämman. Räkenskaper samt årsredovisning skall
vara revisorerna tillhanda senast två månader efter räkenskapsårets slut, men även
minst en månad före föreningsstämma.

§13 - För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljs
årligen två revisorer med en suppleant. Efter revision skall styrelsen till föreningen
ställd revisionsberättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen skall till- eller
avstyrkas. Revisionsberättelsen skall vara avlämnad senast en vecka före den
årliga föreningsstämman.

§14 - Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen vara styrelsen tillkänna.
För att stadgeändring skall vara gällande måste beslut därom fattas vid två på
varandra följande föreningsstämmor, varav en är ordinarie föreningsstämman.

§15 - Beslut om föreningens upplösning skall för att vara gällande fattas vid två på
varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie föreningsstämma, och vid
den som sist hålles biträdas av två tredjedelar av de totala medlemsrösterna. Sedan
föreningen upplöst, skola samtliga dess tillgångar överlämnas till ArbråUndersviks fiskevårdsområdesförening.

