Stadgar
För Häggsjö fiskevårdsförening, Västernorrlands län
§1
Föreningen som har till uppgift att åstadkomma rationell fiskevård och skydd mot olovligt fiske, utgör
en sammanslutning av fiskerättsinnehavare i Häggsjön.
§2
Medlem i föreningen är varje fiskerättsinnehavare i förenämnda fiskevatten, samt annan strandägare
eller för fisket intresserad person, och som erlägger årsavgift, vars storlek bestämmes av årsmötet
§3
1) Föreningens angelägenheter handhaves av en av föreningen vald styrelse av fem ledamöter,
vilka utses för ett år i sänder, men kunna återväljas
2) Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare oh kassör. Sekreterar- och
kassörsuppgiften kunna vara förenade hos samma person.
3) Styrelsens ledamöter ansvara alla för en och en för alla för de medel och tillhörigheter de för
föreningens räkning handhaver4) Styrelsen sammanträder alltid före ordinarie föreningssammanträde, och i övrigt när
omständigheterna så påkalla.
5) Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter äro närvarande
6) Styrelsen åligger att i samråd med vederbörande fiskeriintendent eller
hushållningssällskapets fiskeri instruktör på alla sätt verka för föreningens ändamål, att vid
föreningens sammanträden till dess prövning framlägga förslag till åtgärder för fiskets
befrämjande, att föra förteckning över föreningens medlemmar, att till föreningens
sammanträden utfärda kallelse, att föra protokoll vid såväl föreningens och styrelsens
sammanträden, att utarbeta årsberättelse över föreningens verksamhet samt att för
kalenderår föra och avsluta föreningens räkenskaper. Vilka tillika med årsberättelsen skola till
revisorerna avlämnas senast tre veckor för varje ordinarie föreningsstämma.
§4
1) Föreningen sammaträder en gång årligen i mars månad
2) Extra sammanträde hålles efter beslut av föreningen eller styrelsen eller då minst en
femtedel av medlemmar göra framställning därom
3) Kallelse till sammanträde utfärdas genom skriftligt meddelande eller kungöres i tidning minst
14 dagar före sammanträdet.
§5
Vid ordinarie sammanträde förekomma följande ärenden:
1)
2)
3)
4)
5)

Val av två justeringsmän
Styrelsens årsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning
Val av styrelse oh två revisorer jämte suppleanter

6) Bestämmande av årsavgift
7) Ärenden som blivit beredda av styrelsen
8) Frågor som av föreningsmedlemmar inlämnats till styrelsen senast 14 dagar för
sammanträdet.
§6
1) Vid alla sammanträden hava närvarande medlemmar lika rösträtt. Frånvarande medlem kan
rösta genom fullmakt; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en frånvarande medlem.
2) Alla val skola hållas med slutna sedlar, så vitt ej föreningen enhälligt beslutar annorlunda.
Omröstning över andra ärenden verkställes öppet, därest sluten omröstning ej begäres.
3) Alla val och beslut avgöras genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst, utom vid val, då lotten skilje.
§7
1) Styrelsen anställer lämpligt antal fiskeriuppsyningsmän, ev. med var sitt bevakningsområde,
och utverkar för dessa uppsyningsmän förordnande av länsstyrelsen varigenom de erhålla
det skydd som enligt lag tillkommer tjänsteman.
2) Förutom tillsyn över gällande fiskeristadgars efterlevnad samt stävjande och beivrande av
olovligt fiske åligger det fiskeriuppsyningsmännen jämväl att fullgöra uppgifter beträffande
fiskevård oh fiskodling som styrelsen anvisar dem.
§8
Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara skriftligen avfattat och måste för att bliva antaget
godkännas vid två på varandra följande sammanträden, därav minst ett ordinarie.
§9
Beslut om föreningens upplösning skall för att vara gällande vara fattat av två tredjedelars majoritet
vid två på varandra följande ordinarie sammanträden.
Har föreningen blivit upplöst, skola samtliga dess tillgångar överlämnas till länets hushållningssällskap
för att av detta användas till fiskeriets befrämjande i de fiskevatten där föreningen haft sin
verksamhet.

