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#1 Syfte och ändamål med föreningen
1 Att befordra möten mellan sportfiske intresserade personer, för utbyte av erfarenheter och
åsikter om sportfiske och fiskevård.
2 Att genom avtal med fiskerättsägare ge medlemmarna möjlighet till sportfiske.
3 Att genom fiskevårdande åtgärder verka för förbättrade fiskbestånd i av föreningen
disponerade vatten.
4 Att bedriva upplysande verksamhet om sportfiske.
5 Att tillvarata amatörfiskets intressen vid upprättandet av lokala fiskestadgar.
6 Att om intresse finns organisera utbildning i sportfiske och fisketeknik.

#2
Föreningens styrelse beslutar om inträde för ny medlem.
Den som skadar föreningens syften eller anseende kan genom enhälligt beslut av styrelsen uteslutas
från medlemskap.

#3
Föreningen har sitt säte i Lerum. Föreningens styrelse skall bestå av 7-9 ordinarie ledamöter samt 2-4
suppleanter, vilka väljs vid ordinarie årsmöte. Styrelsen beslutar om antalet ledamöter samt suppleanter
efter behov. De 7-9 ledamöterna utses för en tid av 2 år, varvid ordförande, kassör och vice sekreterare
väljs för jämna årtal och sekreterare, vattenintendent och viceordförande väljs för udda årtal.
Suppleanterna väljs för 1 år.

#4
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans.

#5
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser föreningen 2 revisorer jämt 2
revisorsuppleanter. Räkenskaperna avslutas kalenderår och skall vara avlämnade till revisorerna för
granskning senast 14 dagar före årsmötet. Revisorerna delger därefter före årsmötet sin berättelse för
styrelsen.

#6
Föreningen skall hålla 2 ordinarie sammanträden per år, benämnda årsmöte (vår) och höstmöte. När
styrelsen anser det lämpligt, eller när minst 10 medlemmar med uppgift om ändamålet hos
ordföranden skriftligen anmält, skall föreningens medlemmar av styrelsen kallas till sammanträde.
Härutöver kan styrelsen anordna klubbaftnar eller familjedagar.
Årsmötet skall hållas före mars månads utgång och höstmötet före oktober månads utgång. Motioner
till dessa möten måste vara inkomna senast 1 månad före höst- resp. årsmöte, för att i förväg kunna
behandlas av styrelsen.
Kallelse till sammanträden skall utsändas av styrelsen minst 8 dagar före sammanträdet. Till kallelsen
skall bifogas föredragningslista. Vid såväl ordinarie som extra sammanträden får endast i
föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

#7
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
Mötets öppnande
2.
Godkännande av kallelse till mötet
3.
Val av mötesfunktionärer
4.
Styrelsens årsberättelse
5.
Revisorernas berättelse
6.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7.
Val av styrelseledamöter efter de i tur att avgå
8.
Val av styrelsesuppleanter
9.
Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter
10.
Skrivelser och motioner
11.
Val av valberedning
Vid höstmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
Mötets öppnande
2.
Godkännande av kallelse till mötet
3.
Val av 2 justeringsmän och rösträknare för mötet
4.
Fastställande av inträdes- och årsavgifter för nästkommande år
5.
Fastställande av fiskebestämmelser för nästkommande år
6.
Rapporter
7.
Skrivelser och motioner
8.
Övriga frågor

#8

Medlem är skyldig att rapportera sitt fiske på för ändamålet avsedd plats vid klubbstugan.

#9
Medlemskort skall medföras vid besök vid föreningens vatten samt vid möten och övriga
sammanträden. Kortet skall vid anmodan uppvisas för polisman, fisketillsynsman eller annan medlem.

#10
Ändringar av föreningens stadgar kan enbart ske efter beslut på 2 på varandra följande ordinarie
sammanträden.
#11
För fattande av beslut om föreningens upplösning fordras att minst tre fjärdedelar av föreningens
medlemmar röstar för detta.

#12
Ett exemplar av stadgarna, samt även de aktuella föreskrifter som styrelsen utfärdar för nyttjande av
föreningens vatten och övriga tillgångar skall tillsändas varje medlem.
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