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STADGAR FÖR UTTERVIKS FISKEKLUBB 

 Antagna på årsmötet 2019 

 

§  1 Firma och säte 

 Klubbens firma är Utterviks Fiskeklubb.  

 Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun. 

§  2 Ändamål 

 Utterviks Fiskeklubb har till ändamål 

• Att arrendera fiskevatten inom Utterviksområdet eller eljest i Bråviken 

• Att bedriva en aktiv fiskevård av arrenderade vatten 

• Att även i övrigt främja fritidsfisket och underlätta för intresserade att 

bedriva fritidsfiske i Uttervik. 

§  3 Medlemskap 

Medlemskap i klubben kan efter ansökan beviljas fastighetsägarna inom 

Utterviks fritidsområde. Medlemskap kan också beviljas andra boende inom 

regionen. I medlemskap ingår fiskekort. 

§  4 Räkenskapsår och årsredovisning 

 Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. 

Senast vid mars månads slut skall styrelsen lämna årsredovisning till 

revisorerna. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning 

och balansräkning. 

§  5 Årsmöte och extra möte 

Årsmöte skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. 

Extra möte skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra möte ska också 

hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av 

klubbens medlemmar. 

§  6 Motioner 

Medlem som önskar att visst ärende ska behandlas på årsmöte ska skriftligen 

anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång. 
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§  7 Kallelse till möte 

Styrelsen kallar till möte. 

Kallelse till möte ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på 

mötet. 

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före mötet och utfärdas senast två 

veckor före mötet. 

Kallelse sker genom anslag på anslagstavlor inom Utterviks fritidsområde samt 

på samfällighetsföreningens hemsida. 

§  8 Ärenden vid årsmöte och extra möte 

Årsmöte 

1. Anteckning av de närvarande 

2. Godkännande av röstlängd 

3. Val av ordförande vid mötet 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

5. Val av två protokollsjusterare 

6. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

7. Genomgång av revisorernas berättelse 

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

10. Beslut om eventuella arvoden och andra ekonomiska ersättningar till 

styrelsens ledamöter, revisorer och andra förtroendevalda som valts av 

årsmötet 

11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 

14. Fastställande av årsavgift 

15. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 

16. Mötets avslutande 

Extra möte 

På extra möte ska kallelsen utöver punkt 1-5 ovan ange de ärenden som ska 

behandlas. 

§  9 Rösträtt och röstning 

Rösträtt 

Varje medlem har en röst. Medlem som inte erlagt årsavgift har inte rösträtt. 

Rösträtt får utövas genom ombud. Ombud ska uppvisa skriftlig fullmakt i 

original. Ombud får bara företräda en medlem. 
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Röstning 

Mötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna 

rösterna eller vid lika röstetal den mening som mötesordföranden biträder. 

§ 10 Protokoll vid årsmöte och extra möte 

Ordföranden vid mötet ska se till att det förs protokoll. 

I fråga om protokollets innehåll gäller att 

1. Röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet 

2. Mötets beslut ska föras in i protokollet samt 

3. Om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet. 

Protokollet ska undertecknas av mötesordföranden och av valda justerare. 

Senast tre veckor efter mötet ska det justerade protokollet hållas tillgängligt för 

medlemmarna genom anslag på anslagstavlorna inom Utterviks fritidsområde 

och införande på samfällighetföreningens hemsida. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 

§ 11 Styrelse 

Styrelsen består av lägst tre och högst fem ledamöter och med högst två 

suppleanter. 

Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. Om 

helt ny styrelse väljs av årsmötet ska mandattiden för hälften eller vid udda antal 

närmast högre antal vara ett år. 

Styrelsen konstituerar sig själv med undantag av ordföranden som väljs av 

årsmötet. 

Fiskeklubbens firma tecknas av styrelsen och av ordföranden och kassören i 

förening. 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av antalet styrelseledamöter är 

närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande enar sig 

om. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. När minsta antal 

ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. 

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska justeras av 

ordföranden för sammanträdet och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. 

Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. 

Protokoll ska förvaras betryggande. 

§ 12 Revisorer 

Antalet revisorer ska vara en ordinarie och en suppleant. Årsmötet väljer 

revisorer. Mandattiden är fram till nästa årsmöte. 
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§ 13 Fiskerätt 

Rätt till fiske på av klubben arrenderade vatten tillkommer klubbens medlemmar 

jämte anhöriga. Fiskerätt kan även erhållas genom fiskekort, som utfärdas av 

fiskeklubben eller annan med klubben samverkande förening. 

§ 14 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten 

varav minst ett årsmöte.  

§ 15 Upplösning 

För upplösning av fiskeklubben krävs beslut på två på varandra följande möten 

varav minst ett årsmöte. Klubbens tillgångar skall då i sin helhet användas för 

fiskevårdande åtgärder. 

 


