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Stadgar för Sandsjöns fiskevårdsområdesförening

Stadgar för fiskevårdsområdesförening, som bildats enligt lagen (1981:533) om
fiskevårdsområden och nu ändrats, bl.a. i enlighet med lagen i SFS 2010:1874.

NAMN § 1

Föreningens namn är Sandsjöns fiskevårdsområdesförening.

OMFATTNING § 2

Föreningen förvaltar och samordnar fisket i Sandsjöns fiskevårds-
områdesförening i Härryda kommun, Västra Götalands län.

Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i Sandsjön
med utloppsbäck mot Stora Stamsjön, Boltjärn samt Stora och Lilla
Tingtjärn med utloppsbäckar mot Sandsjön, och som redovisas på
upprättad karta.

Föreningens verksamhet omfattar allt fiske inom området.

SYFTE § 3

Föreningens syften är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården,
med beaktande av  fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen i
fall av utarrendering eller överlåtelse av fiskerätt till annan organi-
sation, att tillse att de föreskrifter som ställs för fiskets utövande upp-
fylls, samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

MEDLEM § 4

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiske-
vårdsområdet eller de övriga brukare m.fl. som avses i 4 § i lagen 
2010:1874 om fiskevårdsområden.

REGLER FÖR § 5
FISKET —
MEDLEMMARNA Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna

skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman
beslutar.

REGLER FÖR § 6
FISKET —
ÖVRIGA Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försälj-

ning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte 
strida mot 22 § lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen kan avse
allt fiske, varvid 23 § i lagen om fiskevårdsområden skall gälla.
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De närmare villkoren för försäljningen beslutas på ordinarie fiske-
stämma.

Avtal om utarrendering av hela fisket skall upprättas skriftligen. De
närmare villkoren för arrendet skall beslutas på ordinarie fiskestämma
och fastställas enligt § 28 2:a stycket. Därvid skall § 23 2:a stycket
i lagen 2010:1874 beaktas; för ingen medlem har fisket betydelse 
för försörjningen.

UTTAXERING § 7

Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för 
föreningens verksamhet gällande dess medlems– och övriga 
administration inklusive uppdateringarna av dess fiskerätts- 
utredning/förteckning. Det sammanlagda beloppet för sådan uttaxer-
ing får inte överstiga 100 kronor per år och medlem.

FISKERÄTTS- § 8
BEVIS OCH
MEDLEMS
FISKE MM Fiskerättsbevis delades ut i samband med föreningens bildande 

1993. Fiskerättsbevis skall gälla för fiske endast i den egna zonen, i
enlighet med vad fisketämma beslutar. Fiske utan fiskerättsbevis 
är inte tillåtet.

Förkommet fiskerättsbevis enligt ovan skall anmälas till styrelsen,
som kan utfärda nytt mot särskild avgift som beslutas av styrelsen.

Medlem utan fiskerättsbevis och medlem som inte senast på fiske-
stämma betalat den gällade uttaxeringen eller betalat gällande fiskekort
har inte rösträtt på fiskestämma.

Allt fiske av medlem som inte innehar gällande fiskekort skall vara
anmält i god tid i förväg till styrelsen och skall för varje anmälan 
avse en begränsad tidsperiod och även slag av fiske. Detta gäller även
för önskat annorlunda fiske än enligt kortreglerna inom egna området.

ÖVRIG FISKE- §9
RÄTT

I samband med föreningens bildande 1993 utfärdades ett antal s.k.
strandägarkort till ägarna av de tomter med strand som så önskade,
oberoende av om de var medlemmar eller inte. Sådana kort gäller inte
längre, men sådan strandägare(familj) (ej gäster) har rätt att utan fiske-
kort meta och fiska med kastspö från den egna stranden, i enlighet med
motvarande fiskekortregler.
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INKOMST- § 10
FÖRDELNING

Hela föreningens erhållna avkastning skall användas till fiskevård och
tillsyn eller annan åtgärd såsom hemsida, som kan gagna medlemmar-
nas och fiskekortsinnehavarnas intressen.

Ersättning till styrelsemedlemmar och andra för arbete och havda 
kostnader beslutas av fiskestämman.

BERÄKNING § 11
AV RÖSTER

Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning
begärs. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt 
ombud.

Vid omröstning har varje medlem en röst plus högst en ombudsröst.

Personer som betalat fiskekort har formellt sett ingen rösträtt på 
stämman men medlemmarna och mötesordföranden skall ta hänsyn till
dessas synpunkter inför beslut i frågor som gäller fiskets bedrivande
och fiskevården.  

Om någon medlem begär det skall omröstning ske efter delaktighet i
fråga om beslut som avser föreningens övergripande ekonomiska 
verksamhet. Medlems delaktighet i sådana föreningens angelägenheter
motsvarar den andel med vilken respektive fastighet upptagits i fiske-
rättsutredning/förteckning. Ingen person (medlem och/eller fullmakt)
får dock rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda
röstetalet.

FISKESTÄMMA § 12
Tid och plats

Ordinarie fiskestämma skall hållas på den tid och ort som 
föreningens styrelse bestämmer.

Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller
då extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens
medlemmar, eller av medlemmar representerande minst 40 % av andel-
arna. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i
kallelsen.

Kallelse § 13

Kallelse till fiskestämma skall ske senast tre veckor i förväg. Kallelse
till medlemmarna med mer än 3 % av andelarna skall vara skriftlig,
liksom till dem som betalat för fiskekort något av de senaste två åren
innan stämman.
Vidare skall kallelse ske genom annonsering i Härrydaposten och 
uppläggning på hemsidan www.sandsjon.info .

http://www.sandsjon.info
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Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisions-
berättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt inkomst- och
utgiftsstat finnas tillgängliga för granskning under samma tid, på sätt
som avgörs av styrelsen.

Dagordning § 14

Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av en justeringsman, 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 styrelsen och revisorerna.

         10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter och
suppleant 

         11. Val av revisor.
         12. Utseende av valberedning.
         13. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna.
         14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under 

kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
         15. Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt 

debitering enligt § 7.
         16. Övriga frågor.
         17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls 

tillgängligt.

Motioner § 15

Betalande medlem enligt § 7 samt 3:e stycket § 8, samt person som
betalat för vid stämman gällande fiskekort kan genom motion väcka
förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda avgivna
motioner och på stämman hålla dem tillgängliga för medlemmarna
tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att
kunna upptas på stämman, vara styrelsens ordförande tillhanda senast
tio dagar före densamma.

Protokoll § 16

Vid fiskestämma skall föras protokoll.

Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter
hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på 
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stämman.

När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de omständig-
heter om rösträtt, delaktighet, ombud mm. som har betydelse för att
avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer skall 
antecknas.

STYRELSE § 17

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Härryda kommun.
Den skall bestå av ordföranden och två övriga ledamöter och en 
suppleant.

Val § 18

Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.

Ordföranden i föreningen utses av fiskestämman. Styrelsen i övrigt
konstituerar sig själv. Mandattiden för ordföranden och styrelsen är
tiden mellan ordinarie fiskestämmor, såvida en stämma inte beslutat
annat.

Uppgifter § 19

Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens 
tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestäm-
mans beslut.

Om fisket upplåts till den som inte är medlem i föreningen får 
styrelsen föra talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske
som föreningen upplåter, samt utta kontrollavgift som beslutas av 
styrelsen i varje enskilt fall. Detta skall ske enligt §31 till och med §
37, med beaktande av § 38 i lagen 2010:1874.

Det åligger styrelsen särskilt att
– till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård
   och bedrivande (fiskeplan)
– själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna 
   fiskekort för medlemmarna och för allmänheten
– vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig 
   fiskevård och fisketillsyn
– kalla till fiskestämma
– bereda väckta motioner
– till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över
    föreningens verksamhet och ekonomi
– genom medlemmarnas försorg svara för att fiskerättsförteckningen
   hålls aktuell
– samråda med övriga fiskevårdsområdesföreningar inom angränsande
   vattensystem i frågor om gemensam skötsel m m
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Beslutsförhet § 20

Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i
enlighet med §23. Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall 
sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter
infunnit sig.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst
två ordinarie styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut
gäller den mening om vilken minst två av de närvarande (eventuellt
inkl. suppleanten) är ense.

Reservation § 21

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

Protokoll § 22

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum,
deltagande ledamöter, kort beskrivning av respektive ärende, styrel-
sens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av
ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett 
sammanträdet.

Kallelse mm § 23

Kallelse till styrelsesammanträde skall innehålla uppgifter om förekom-
mande ärenden och tillställas ledamöterna mist tre dagar före samman-
trädet.

FIRMA- § 24
TECKNING

Styrelsen utser firmatecknare.

RÄKENSKAPS- § 25
ÅR OCH REVI-
SION Föreningens räkenskapsår omfattar normalt tiden 1 januari till 31 

december. Om styrelsen så beslutar efter det att inga nya väsentliga
ärenden uppkommit som fordrar fiskestämma kan perioden få omfatta
mer än ett kalenderår

Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast fyra veckor innan
stämman.

§ 26
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För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper
skall medlemmarna på ordinarie fiskestämma utser en revisor. Den
väljs i enlighet med § 25.

Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen
senast tio dagar före ordinarie fiskestämma.

Revisorerna får när som helst under verksamhetstiden ta del av 
protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens 
verksamhet.

ÖVERKLAGANDE § 27
OCH BESLUT

Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens 
styrelse finns bestämmelser i 39 till 42 §§ i lagen 2010:1874 om 
fiskevårdsområden.

STADGE- § 28
ÄNDRING

Beslut om ändring av föreningens stadgar som inte fordrar 
godkännade av Länsstyrelsen enligt §§ 16 och 17 i lagen 2010:1874
fattas av fiskestämma och gäller omedelbart.

För beslut om ändring av stadgarna i övriga fall gäller samma sak,
men stadgeändringen träder inte i kraft förrän Länsstyrelsen 
prövat och godkänt ändringarna.

UPPLÖSNING § 29

Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser
om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i
§§ 25 till och med 30 lagen 2010:1874 om fiskevårdsområden.

ANTAGANDE AV § 30
STADGARNA

Fiskevårdsområdet bildades genom beslut av Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län 15 januari 1993, som fastställde §§ 2 till 10.

Återstående delar av stadgarna samt utvidgningen av 
fiskevårdsområdet till att omfatta Lilla och Stora Tingtjärn med 
avloppsbäckar till Sandsjön fastställdes vid konstituerande fiskestämma
15 maj 1993. Ytterligare stadgeändringar har genomförts vid stämmor
2005/2006 samt 2014/2015 och är sådana att fastställelse av Länsstyr-
elsen inte fordras.

Dessa stadgar utgör en anpassning till den nya lagen 2010:1874 om
fiskevårdsområden. Ändringarna är sådana att inget fastställande av
Länsstyrelsen fordras.




