1§ Föreningens namn
Föreningens namn är Åstorps Sport o Fiskevårdsförening och är en ideell förening.
2§ Föreningens ändamål
Genom arrende av fiskevatten bereda sina medlemmar och allmänhet tillgång till
fritidsfiske. Föreningen ska verka för att;
1. a) främja och förbättra fisket
2. b) verka för att bereda och förbättra miljön runt våra fiskevatten så ett hållbart
och intressant fritidsfiske kan bedrivas
3. c) vara en ”fiskesocial” träffpunkt för medlemmar
4. d) verka för att öka intresset för fiske hos barn och ungdomar
5. e) sälja fiskekort till allmänheten
6. f)
7. g)

3§ Medlemsavgiften
Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet och gäller för nästa verksamhetsår.
Medlemsavgiften betalas via Swish eller över bank senast betalningsdag. Gamla
samt nya medlemmar följer föreskrivna rutiner som är fastslagna på årsmötet.
Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, de som har fått uppdrag av styrelsen eller är
valda av årsmötet samt aktiva fisketillsynsmän är avgiftsbefriade året efter tillträde
som funktionär och är avgiftsbefriade så länge de har uppdraget.

4§ Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta till styrelsen och anses
därmed ha lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som inte har
inbetalat medlemsavgift på aviserat förfallodatum anses ha utträtt ur föreningen.

5§ Uteslutning
Medlem som inte följer föreningens stadgar, beslut eller motarbetar föreningen kan
uteslutas.

6§ Hedersmedlem
Medlem som varit medlen sammanhängande i 25 år eller som under flera år aktivt
medverkat i föreningens arbete kan av årsmötet utses till hedersmedlem i
föreningen. Detta innebär befrielse från medlemsavgift. Hedersmedlem har
rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.
7§ Firmateckning
Föreningens firma tecknas av Ordförande samt Kassör var för sig.
8§ Verksamhets och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
9§ Stadgeändringar
Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandra
följande möten varav den ena ska vara årsmöte.

10§ Stadgetolkning
Tveksamheter om tolkningen av stadgarna eller då fall förekommer som inte
förutsetts i stadgarna hänskjuts till årsmötet. Brådskande fall avgörs av styrelsen och
anmäls till årsmötet för bekräftelse.
11§ Föreningens upplösning
För föreningens upplösning och förfarande med föreningens tillgångar krävs
likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena ska
vara årsmöte och minst 60 dagar mellan mötena. Minst 3/4 av antalet avgivna röster
krävs för beslutet. Upplöses föreningen ska tillgångarna tillfalla fiskefrämjande
åtgärder som mötet beslutar.
12§ Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Styrelsens ledamöter samt Suppleanterna väljs för en tid av två år och avgår det år
som man går till omval om inget annat beslutas.
Styrelsens ordförande väljs på årsmötet och på 1 år.

Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga
poster. Dessa har samma funktion inom föreningen.
13§ Styrelsens sammanträden
Det åligger styrelsen att:
•

Förvalta och ansvara för föreningens tillgångar

•

Utse firmatecknare

•

Förbereda ärenden som ska behandlas av föreningen

•

Bestämma tid och plats för föreningens möten

•

Verkställa av föreningen fattade beslut

•

Avge berättelse över föreningens verksamhet under föregående år

•

Föra föreningens talan inför domstol och andra myndigheter

•

Utse fisketillsynsmän

•

I övrigt verka för främjande av föreningens ändamål

•

Träffa avtal om samverkan med andra föreningar

14§ årsmöte
Årsmöte hålls under oktober månad varje år. Tid och plats bestäms av styrelsen.
15§ Kallelse
Kallelse till årsmötet kungörs på lämpligt sätt 3 veckor innan årsmötet och bör om
möjligt innehålla alla de ärenden som ska förekomma vid sammanträdet.
16§ Förslag till ärenden vid årsmöte
Förslag får avges av såväl styrelsen som medlem. Förslag från medlem ska vara
styrelsen tillhanda senast den 1 september. Styrelsen avger skriftligt utlåtande över
inkomna förslag samt förslag till beslut.
17§ Rösträtt
Rösträtt har den medlem som betalt fastställd avgift. Vid votering på årsmötet eller
annat allmänt möte äger varje medlem en röst. I händelse av lika röstetal avgör
ordförandes röst.
18§ Dagordning för årsmötet.
Vid årsmötet som öppnas av styrelsens ordförande ska följande ärenden behandlas.

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Kassörens redogörelse för resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och
styrelsens förvaltning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelse och revisorer:
– ordförande för 1 år
– ordinarie ledamöter för 2 år
– suppleanter för 2 år
– revisorer för 1 år
– revisorssuppleant för 1 år
– ungdomsledare för 1 år
– tävlingsledare för 1 år
– miljövårdsombud för 1 år
12. Val av valberedning för 1 år, 2 ledamöter varav en sammankallande
13. Behandling av inkomna förslag/motioner
14. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för innevarande år
15. Fastställande av medlemsavgifter
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutning

19§ Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls om styrelsen finner detta lämpligt för behandling av viss
angelägen fråga. Kallelsen till ett sådant möte ska vara medlem för kännedom
senast en vecka före mötets genomförande.
20§ Styrelse
Valbar till styrelse, och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.
Revisorer är inte nödvändigtvis medlem i föreningen.
21§ Valberedningen
Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före
årsmötet.
22§ Revisorer
Vid årsmötet väljs två ordinarie revisorer.
23§ Revision
Räkenskaper samt andra för revisonen nödvändiga handlingar överlämnas till
revisorerna senast 15 februari. Revisorerna ska granska föreningens förvaltning och
räkenskaper. Revisorerna ska avge en av dem underskriven revisionsberättelse där
ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.
24§ FISKEREGLER
FÖR TEGELBRUKSDAMMEN I HYLLINGE
1.
Fiske får endast ske efter lösande av Medlemskort eller Dagskort.
2.

Detta kort är personligt och skall bäras synligt.
Alla medlemmar har rätt att kolla kortets giltighet.

3.

Barn under 12 år får fiska på målsmans Medlems- eller Dagskort i dennes
närvaro.
(Dock gäller 2 st fiskar sammanlagt.)

4.

Endast spinn- eller flugfiske är tillåtet.
(Även tyngd med ”flugtafs” är tillåtet om tafsen är längre än 40 cm.)
Allt annat fiske är förbjudet.
(Mete,
plastkula, ryckfiske, isfiske, saxfiske etc.)
Fiske får endast ske från strand eller brygga. (Ej is, båt eller flotte.)

5.

Krokad fisk får endast släppas tillbaka om det är uppenbart att den ej är skadad.
(Använd Våta Fingrar!)

6.

Endast 1 spö per fiskare får användas åt gången.

7.

Högst 2 st. ädelfiskar per dag och kort får behållas.
(Efter 2 st. upptagna ädelfiskar är fisket slut.)
OBS! Gräskarp får inte fångas! Gädda ska omedelbart avlivas!

8.

Fisket börjar första lördagen i Mars och avslutas 31 december om det är helt isfritt.

Fisketider: Fiske är tillåtet mellan gryning och skymning, d.v.s när det
är ljust, inget fiske får alltså ske vid mörker.
OBS!
Ge akt på ”Fiske Förbjudet” Skyltar.
(Av någon orsak kan det tillfälligt vara avbrott i fisket.)

9.

Bryggorna är till för sportfiskarna.

10.

Allt fiske sker på egen risk.

FÖR VÅR FISKESTRÄCKA I VEGEÅ.
För detta vatten gäller samma regler som ovan men bara för medlemmar och inte för dagskort.

25§ Föreningens etikregler
Alla medlemmar skall skriva under detta dokument att man läst och skall följa dessa regler.
Härmed intygar jag med min nedanstående namnteckning att jag läst igenom och förstått
följande regler om medlemskap i föreningen samt att jag förbinder mig att följa dessa
direktiv.
1.

Som medlem bör jag verka för föreningens bästa och för att skapa en trevlig
samvaro mellan medlemmarna.

2.

Verka för att hålla en god ordning samt rent och snyggt vid föreningens vatten.

3.

Följa gällande fiskeregler samt bära medlemskortet synligt.

4.

Fiske ska ske på sportmannamässigt vis vilket innebär att om fisk ska
återsläppas får den inte vara skadad samt hanteras mycket varsamt.

5.

Man tar ej med sig mer fisk hem än vad man rimligen själv kan behöva vilket
motsvarar cirka 10 - 15 fiskar under en säsong.

6.

Fiske bedrivs för nöjes skull och inte i kommersiellt syfte vilket innebär att man
inte säljer fisk.
Om jag inte följer ovanstående är jag medveten om att föreningen har rätt att
utesluta mig från densamma utan vidare omständigheter samt utan att jag kan
återkräva medlemsavgiften.
I samband med att ni blir medlem i vår förening godkänner ni också att vi får
lov att publicera ert namn och bild på vår hemsida på Internet.
Detta godkännande gäller för nypublicering under er medlems tid i föreningen
samt för alltid för redan publicerat material.

Namnteckning

Namnförtydligande

__________________

____________________

ÅSTORPS SPORT & FISKEVÅRDSFÖRENING
STYRELSEN

