Stadgar
För Häggsjö Intresse- och fiskevårdsförening, Härnösand, Västernorrlands län
med säte i Häggsjö
§1
Föreningen som har till uppgift att främja och utveckla fisket i Häggsjön och att vara en
intresseförening för alla som bor och verkar kring Häggsjön, samt har intresse i bygdens välmåga.
Medlem i föreningen är varje fiskerättsinnehavare i förenämnda fiskevatten, samt annan strandägare
eller för fisket och byn intresserad person, och som betalar årsavgift, vars storlek bestäms av
årsmötet
§3
1) Föreningens angelägenheter handhas av en av föreningen vald styrelse av fem ordinarie
ledamöter, vilka utses för två år i sänder samt två suppleanter vilka utses för ett år i sänder.
Två eller tre styrelseledamöter väljs växlande varje år för att ge styrelsen kontinuitet.
2) Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och 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 handhar
4) Styrelsen sammanträder alltid före ordinarie årsmöte, och i övrigt när omständigheterna så
påkalla.
5) Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande, ordinarie ledamöter eller
suppleanter
6) Styrelsen åligger att föra förteckning över föreningens medlemmar, att till föreningens
sammanträden utfärda kallelse, att föra protokoll vid såväl föreningens som styrelsens
sammanträden, att utarbeta årsberättelse över föreningens verksamhet samt att för
kalenderår föra och avsluta föreningens räkenskaper, vilka tillika med årsberättelsen ska
avlämnas till revisorerna senast tre veckor för ordinarie årsmöte.
§4
1) Föreningen sammanträder minst en gång årligen i juli månad
2) Extra medlemssammanträde hålls efter beslut av föreningen eller styrelsen eller då minst en
femtedel av medlemmar göra framställning om detta
3) Kallelse till medlemssammanträde utfärdas 14 dagar före sammanträdet.
§5
Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Val av mötesordförande
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Styrelsens årsberättelse och ekonomiska berättelse

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Revisorernas berättelse
Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning
Val av styrelse och två revisorer jämte suppleanter
Val av valberedning (två personer varav en sammankallande)
Bestämmande av årsavgift
Ärenden som blivit beredda av styrelsen
Frågor som av föreningsmedlemmar inlämnats till styrelsen senast 14 dagar för årsmötet
Övriga frågor

§6
1) Vid alla sammanträden har närvarande medlemmar lika rösträtt. Frånvarande medlem kan
rösta genom fullmakt; dock kan ingen utöva rösträtt för mer än en frånvarande medlem.
2) Alla val ska hållas med slutna sedlar, så vitt ej föreningen enhälligt beslutar annorlunda.
Omröstning över andra ärenden verkställs öppet, om inte sluten omröstning begärs.
3) Alla val och beslut avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst, utom vid val, då lotten skiljer.
§7
Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara skriftligen avfattat och måste för att bli antaget
godkännas vid två på varandra följande medlemssammanträden varav det ena skall vara årsmöte.
§8
Beslut om föreningens upplösning skall för att vara gällande vara fattat av två tredjedelars majoritet
vid två på varandra följande medlemssammanträden
Har föreningen blivit upplöst, skall samtliga dess tillgångar överlämnas till länets Hushållningssällskap
för att av detta användas till fiskeriets befrämjande i de fiskevatten där föreningen haft sin
verksamhet.

