
STADGAR  
för Skaraborgs fiskevattenägareförbund  
§ 1. OMFATTNING 
Förbundet är en sammanslutning av fiskevattenägare samt andra fiske- och fiskevårds- intresserade inom 
Skaraborg. För förbundet gäller i tillämpliga delar stadgarna för Sveriges Fiskevattenägareförbund (i 
förevarande stadgar benämnt ”Riksförbundet”) och inom organisationen i stadgeenlig ordning meddelade 
beslut och bestämmelser samt i dessa stadgar intagna särskilda föreskrifter.  

§ 2. ÄNDAMÅL  
Förbundet har till ändamål 

• att främja fisket och fiskevården i Skaraborg 

• att bevaka fiskets, fiskevårdens och medlemmarnas intressen 

• att stimulera till ett rationellt utnyttjande av Skaraborgs fiskevattnen 

• att arbeta för att lämpliga vatten iordningställs och upplåts till fritidsfiske för allmänheten 

• att verka för ett gott samarbete mellan olika grupper av fiskeintressenter 

• att tillhandahålla medlemmar råd och upplysningar 

• att sammanföra dem till överläggningar, föredrag, demonstrationer och dylikt, samt 

• att bedriva en utåtriktad, efter behov och resurser anpassad informationsverksamhet i sådana frågor som                     
tillhör förbundets uppgifter 

• att i övrigt arbeta för fullföljande av Riksförbundets uppgifter.  

§ 3. MEDLEMSKAP 
Till medlem kan antas 

1. Fiskevårdsområdesföreningar, fiskevårds- och fiskevattenägareföreningar, bysamfälligheter och 
sportfiskeklubbar. 

2. Andra juridiska personer (bolag, kommuner etc.). 

3. Enskild person som äger eller disponerar fiskevatten eller del därav. 

4. Person eller organisation som eljest stöder förbundets syfte. 

Medlemskap beviljas av förbundets styrelse.  

§ 4. ÅRSAVGIFTER  
Medlemsavgiften fastställs av ordinarie förbundsstämma. 

§ 5. FÖRBUNDSSTÄMMA 
Förbundsstämman är Skaraborgs fiskevattenägares beslutande organ. Ordinarie förbunds- stämma hålls 
årligen före den 15 april. Extra förbundsstämma hålls då styrelsen så beslutat eller då revisorerna eller minst 
en tredjedel av medlemmarna gjort framställning därom hos styrelsen.  



§ 6. ÄRENDEN  

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 

2. Val av sekreterare vid stämman.. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Upprättande av röstlängd. 

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

7. Fastställande av balansräkning. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Beslut beträffande årsresultat. 

11. Fastställande av rese- och traktamentsersättning till styrelse och revisorer ävensom eventuella arvoden. 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa – mandattid två år. 

13. Val av ordförande – mandattid ett år. 

14. Val av revisor jämte suppleant – mandattid ett år. 

15. Val av valberedning. 

16. Val av ombud jämte ersättare till Riksförbundets stämma. 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden. 

18. Behandling av framställda motioner. 

19. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat. 

20. Fastställande av årsavgift. 

21. Övriga frågor som stämman beslutar uppta till behandling.  

Vid extra förbundsstämma må endast sådana ärenden behandlas som föranlett densammas inkallande. 

§ 7. KALLELSE 
Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall ske med angivande av de ärenden som skall förekomma till 
behandling – utfärdas minst 14 dagar före stämman. 

§ 8. MOTIONER  
Motion skall för att kunna upptagas till behandling vid årsstämma skriftligen ingivas till styrelsen senast den 1 
februari.  



§ 9. OMBUD OCH RÖSTRÄTT 
Vid förbundsstämma som är öppen för alla till förbundet direkt eller indirekt anslutna medlemmar , äger envar 
deltaga i överläggningarna. Fiskevårdsområdesföreningar och andra medlemmar med kollektivt anslutna, 
företräds vid förbundsstämma av ombud , vilka äger rösträtt enligt följande: 
föreningar med 1 – 50 medlemmar, 2 ombud. 
föreningar med 51 – 100 medlemmar, 3 ombud. 
föreningar med över 100 medlemmar, 4 ombud. 
Kommun företräds vid stämma av maximalt tre ombud, som vardera har en röst. Vid röstning äger 
styrelseledamöter och direktanslutna medlemmar vardera en röst. Uppgift på utsedda ombud skall meddelas 
förbundet före den 1 februari.  

§ 10. OMRÖSTNING 
Val verkställs öppet, därest icke omröstning med slutna sedlar begärs. Vid lika röstetal skiljer lotten. 
Alla övriga beslut avgörs genom öppen omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. 
Frågor väckta på ordinarie stämma skall upptagas till behandling om 2/3 av de röstande biträder förslaget. 
För beslut om bifall till sådant förslag gäller samma regel.  

§ 11. RIKSORGANISATION  
Skaraborgs fiskevattenägareförbund är efter beslut av förbundsstämman, anslutet till Sveriges 
fiskevattenägareförbund.  

§ 12. STYRELSE 
Förbundets löpande angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Skara. 
Styrelsen skall bestå av 7 – 10 ledamöter. Hushållningssällskapet och Svenska kommun- förbundets 
länsavdelning äger vardera utse en ledamot jämte suppleant. Övriga 5-8 ledamöter väljes av ordinarie 
förbundsstämma för en tid av två år, hälften det ena året och hälften det andra året. 
Ordföranden väljes av ordinarie förbundsstämma för en tid av ett år. 
Övriga ledamöter jämte suppleanter väljes för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Vid valet skall 
så långt möjligt tillse, att såväl olika delar av Skaraborg som olika till förbundet hörande medlemskategorier 
blir representerade. 
Mandattid för styrelsens ledamöter räknas från den dagen för ordinarie stämma. 
Styrelsen äger rätt att utse ett styrelsens arbetsutskott.  

§ 13. KONSTITUERING 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, kassaförvaltare och övriga 
funktionärer. 
Förbundets firma, tecknas av ordförande och kassaförvaltaren var för sig 

§ 14. KALLELSE OCH BESLUT 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i händelse av förfall för denne av vice ordföranden. 
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening 
som biträds av ordföranden.  

§ 15. RÄKENSKAPER OCH REVISION  
Förbundets räkenskaper och styrelsens redovisning omfattar kalenderår. 
Räkenskaperna skall hållas tillgängliga för revisionen senast den 31 januari. 
Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, som väljes för ett år i sänder. En 
revisor jämte suppleant utses av förbundet vid ordinarie förbundsstämma och en revisor jämte suppleant av 
hushållningssällskapets förvaltningsutskott. 
Revisor skall senast den 28 februari ha slutfört sin granskning och avgivit berättelse över densamma.  



§ 16. UTTRÄDE 
Medlem som önskar utträde ur förbundet skall ingiva anmälan härom till styrelsen. Om sådan anmälan 
inkommit efter den 1 januari är medlem skyldig erlägga årsavgift för ifrågavarande kalenderår. 
Medlem som icke erlagt fastställd årsavgift eller som motarbetar förbundet eller dess verksamhet, kan av 
styrelsen uteslutas. Den uteslutna äger rätt att få beslutet prövat av förbundsstämma. 
Avgången eller utesluten medlem äger icke rätt till andel i förbundets tillgångar.  

§ 17. STADGEÄNDRING 
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas vid ordinarie förbundsstämma med minst två 
tredjedelar av de avgivna rösterna.  

§ 18. UPPLÖSNING 
Beslut om förbundets upplösning skall för att bli gällande ha fattats vid två på varandra följande 
förbundsstämmor, varav minst en ordinarie, varje gång med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
Har förbundet blivit upplöst, skall dess tillgångar överlämnas till Hushållningssällskapet i Skaraborg för att 
användas till fiskets främjande inom förbundets verksamhetsområde.  

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie förbundsstämma den 20 november 1986. Reviderad den 24 juni 
2012, där begreppen Skaraborgs län ändrats till Skaraborg och länsförbund till förbund.  
Reviderad i december 2016, där §4 har ändrats till Medlemsavgiften fastställs av ordinarie förbundsstämma, 
§11 har ändrats till Skaraborgs fiskevattenägareförbund är anslutet till Sveriges fiskevattenägareförbund. I 
övrigt har texten förenklats och förtydligats på ett antal punkter.


