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Stadgar för Skårefiskarnas Intresseförening 
 

§ 1 Namn och säte  

Föreningens namn är Skårefiskarnas Intresseförening. Föreningen har sitt säte på Skåre Fiskeläge 

i Trelleborgs kommun.  

§ 2 Föreningens ändamål  

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.  

Föreningen skall arbeta för att bredda intresset för och främja ett levande och ekologiskt hållbart 

fiske på Skåre med omnejd. Föreningen ska också svara för anskaffning och förvaltning av 

gemensamma resurser och inventarier. 

 

Föreningen samlas kring följande tankegrund med inspiration hämtad från 

Miljövårdsberedningens promemoria 2006:1: 

Den svenska fiskresursen bidrar positivt till folkhälsan genom sin nyttighet 

och näringssammansättning. Fisket utgör en kulturell och ekonomisk 

bas för en levande kustkultur och för ett hållbart företagande 

året runt, inom yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk. Fiske är också 

en viktig fritidssysselsättning. Fisken fyller centrala funktioner i ekosystemen 

och bidrar genom dessa till viktiga naturvärden. Alla fiskbestånd 

bör förvaltas inom säkra biologiska gränser för att långsiktigt säkra fiskresursen. 

§ 3 Medlemskapet 

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla 

medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten. Fullvärdiga medlemmar 

har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Stödmedlemmar har normalt inte rösträtt. Årsmöte 

kan dock besluta att ge stödmedlem rösträtt.  

Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. 

§ 4 Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsmöte har varje medlem en röst. 

Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud). 

Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens 

medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt, senast 7 dagar innan mötets 

genomförande, att skriftligt ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet. Dagordning och 

övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 5 dagar innan årsmötet. 

 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare  

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare  

3. Fastställande av dagordning 

4. Fastställande av röstlängd (inklusive beslut om stödmedlems eventuella rösträtt) 

5. Årsmötets behöriga utlysande  

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning  
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8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  

10. Val av ordförande 

11. Val av kassör 

12. Val av övriga ledamöter  

13. Val av suppleanter  

14. Val av revisorer  

15. Val av valberedning 

16. Övriga frågor ej anmälda före mötet  

17. Mötet avslutas  

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas 

om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

§ 5 Extra årsmöte  

Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte 

hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med 

dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett 

mötet behandlas. 

§ 6 Beslutsformer  

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. 

Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej 

beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.  

 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken 

denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet 

§ 7 Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, kassör och två övriga ledamöter jämte en suppleant.  

Ordförande och kassör väljs med en mandatperiod av två år med ett års förskjutning för 

undvikande av att bådas mandatperioder avslutas samtidigt. Revisorer väljs på två år enligt 

samma mönster som ordförande och kassör. 

Övriga förtroendeuppdrag väljs med en mandatperiod om ett år. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga ledamöter föreningen anser 

sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder 

suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte. 

§ 8 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska 

verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra 

räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.  

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre 

styrelseledamöter begär detta. 
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Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 

§ 9 Revisorer 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska 

senast den 1/3 avge sin revisionsberättelse. 

§ 10 Firmatecknare  

Firmatecknare utses av styrelsen 

§ 11 Verksamhetsår  

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december. 

§ 12 Stadgeändring  

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande 

årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader 

förflyta. 

 

§ 13 Utträde 
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som utträder eller utesluts enligt § 14 har inte 

rätt till vare sig återbetalning av medlemsavgift eller till föreningens tillgångar. 

 

§ 14 Uteslutning 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat 

sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas 

med kvalificerad majoritet. 

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett 

att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle 

att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för 

uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 5 dagar efter beslutet. 

§ 15 Upplösning  

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande 

årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader 

förflyta.  

 

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.  

 

 

 

 

 

 

 


