Stadgar för Övre Gimåns Fiskevårdsområde
Omfattning och ändamål § 1. Övre Gimåns fiskevårdsområde i Bräcke kommun i
Jämtlands län utgör en sammanslutning av fiskerättsägare,
delägare, med fiskerätt i Åhns, Stavre, Mälgåsens och
Grötingslandets skifteslag.
Övre Gimåns fiskevårdsområde omfattar allt fiske inom det
utom dylikt i fast fiskebyggnad i samtliga vatten. Gränserna
för området framgår av karta bil. 1.
§ 2. Områdets syfte är att främja fritidsfisket och tillvarata
fiskerättsägarnas intressen samt bedriva fiskevård.
Tid

§ 3. Området skall bestå under 10 år räknat från
den dag länsstyrelsen fastställt förrättningsutlåtandet om
bildandet av området. Tiden förlänges automatiskt med 10 år i
sänder om ej delägare med minst 1/10 av delaktighetstalet,
senast 6 mån före utlöpande period hos länsstyrelsen anmäler
att förlängning ej önskas.

Delaktighet

§ 4. Skifteslag äger delaktighet i området i
förhållande till sitt i tablån nedan angivna delaktighetstal.
Fastighet äger delaktighet i området i förhållande till sin
delaktighet i skifteslaget och skifteslagens delaktighet i hela
området.
Rösträtt tillkommer den eller dem som enligt 2 §
Lag om fiskevårdsområde är att anse som delägare.
Tablå över skifteslagens delaktighet
Skifteslag

Omräkningstal
Delaktighetstal %

Beräknat på samtliga
vatten i varje skftl:
Stavre
Ån
Mälgåsen
Bodsjölandet
Grötingslandet

11.086
10.775
12.900
4.375
3.875
43.011

26
25
30
10
9
100.00

Upplåtelse

§ 5. Upplåtelse av fiske i dess helhet
(utarrendering) får ske.
Upplåtelse av rätt till fiske
(fiskekortsförsäljning) skall ske.
Utan hinder av upplåtelse äger delägare fiska i
samtliga fiskevårdsområdets vatten.

Fiskestämma

§ 6. Ordinarie fiskestämma hålles årligen senast
den 1 april.
§ 7. Extra fiskestämma hålles då sådan av
styrelsen anses behövlig.
Extra fiskestämma skall vidare hållas då
revisorerna eller minst 10
delägare hos ordföranden gör skriftlig
framställning om det för att behandla visst angivet ärende.
§ 8. Kallelse till fiskestämma utfärdas av
styrelsen. Kallelse tillkännages senast 14 dagar före
stämmodagen genom annons i ortens mest spridda tidningar.
Skriftlig kallelse skall samtidigt tillställas de delägare, som
hos ordföranden skriftligt begärt sådan samt
länsfiskerikonsulenten. Kallelse till ordinarie fiskestämma
skall innehålla uppgift om var redovisnings-handlingar och
revisionsberättelse finns tillgängliga för delägare.
Försummar styrelsen att utfärda kallelse till
ordinarie fiskestämma eller till extra stämma, som påfordrats,
äger revisorerna ombesörja kallelsen.
§ 9. Fiskestämmas beslut införes i protokoll, som
hålles tillgängligt för delägarna. Beslut, som innebär
förändringar av tidigare förhållanden, bekantgöres inom 14
dagar från beslutsdatum på samma sätt som kallelse.
I annons anges dock beslutet endast i kort sammandrag.
Beträffande övriga meddelanden avgör styrelsen från fall till
fall hur de effektivast skall bringas till delägarnas kännedom.

Röst- och beslutanderätt

§ 10. Å fiskestämma må ej beslutas i andra ärenden än de som
finns angivna i kallelsen.
Å fiskestämma har varje delägare en röst utom i
de fallen annorlunda stadgas i Lag om fiskevårdsområde.

Motion

§ 11. Motion avsedd att behandlas vid ordinarie
fiskestämma skall skriftligen inges till styrelsen senast 10

dagar före stämmans hållande. Styrelsen har att med eget
yttrande förelägga stämman motionen.
§ 12. Ordning å fiskestämma med mera
Mom. 1
Vid ordinarie fiskestämma förekomma följande
ärenden:
b) stämmans öppnande av ordföranden eller vid förfall den
styrelsen därtill utsett;
c) val av ordförande och sekreterare för stämman samt
utseende av två justeringsmän;
d) anteckning av närvarande delägare jämte ombud för
delägare;
e) fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst;
f) styrelsens redovisningshandlingar över det gångna
verksamhets- och räkenskapsåret;
g) revisorernas berättelse;
h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter;
i) beslut i anledning av vinst eller förlust enligt
räkenskaperna, fråga om utdelning;
j) fråga om arvoden till styrelse och revisorer;
k) val av styrelseledamöter och suppleanter;
l) val av ordförande och kassör bland de ordinarie
styrelseledamöterna;
m) val av revisorer och revisionssuppleanter;
n) fastställande av fiskeriplan för det kommande arbetsåret;
o) behandling av motioner, som ej behandlats i samband med
annan fråga, samt
p) övriga ärenden.

Mom. 2
Vid extra fiskestämma förekomma ärendena i mom. 1 under
1-4 samt behandling av den fråga, varom stämman utlysts.
Mom. 3
Å fiskestämma må ej beslutas i andra ärenden än sådana som i
kallelsen angivits.
Fiskeriplan

§ 13. Fisket skall disponeras på följande
grunder:
q) Delägare får utan avgift bedriva husbehovsfiske i
fiskevårdsområdets samtliga vatten. Alla delägare har
”husbehovsandel” i eget skifteslags område. Delägare
med mer än 10 % delaktighet i skifteslaget får där
dessutom tillgodogöra sig en ”husbehovsandel” för varje
överskjutande fullt 10-tal %. Vad ”husbehovsandel”
innefattar bestäms på fiskestämman.

r)
s) Icke delägare får mot avgift bedriva fritidsfiske inom hela
området med handredskap samt i sjöarna med andra
redskap.
t)
Avgifter, fiskesätt och fiskeomfattning bestämmas av
fiskestämman.
Alla som fiskar skall vara försedda med fiskekort
(fiskedelägare med fiskerättsbevis). Berättigad att utnyttja
fiskerättsbevis är delägare antingen själv eller dennes
hemmaboende familjemedlemmar och genom anställda.
§ 14. Områdets styrelse skall ha sitt säte i Bräcke kommun.
Styrelse skall bestå av högst fem ledamöter och tre
suppleanter. De väljas på ordinarie fiskestämma för en tid av
två år, dock att vid första valförrättning 2 ledamöter och en
suppleant väljes för endast ett år.
Ordförande utses årligen av fiskestämman bland styrelsens
ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv och äger
utse verkställande utskott om tre personer, vari ordföranden
skall ingå.
Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter eller

suppleanter är närvarande.
Styrelsemöte

§ 15. Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden. Till sammanträde skall ledamöterna kallas i god
tid, minst fyra dagar före sammanträdesdag. Samtidigt
underrättas suppleanterna. Vid känt eller senare anmält förfall
för ledamot skall suppleant kallas.
Vid styrelsesammanträde har varje ledamot och
tjänstgörande suppleant en röst. Som styrelsens beslut gäller
den mening flertalet omfattar. Vid lika antal röster har
ordföranden utslagsröst. Närvarande men ej tjänstgörande
suppleant har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt.
Vid sammanträde föres protokoll, som justeras
av fungerande ordföranden jämte en justeringsman.

Styrelsens åligganden

§ 16. Styrelsen åligger bland annat,
att själv eller genom ombud företräda
fiskevårdsområdet inför domstolar och andra myndigheter
samt i förhållande till tredje man handla å fiskevårdsområdets
vägnar i alla frågor i vilka beslutsrätten ej är förbehållen
delägarna i fiskestämma,
att föra förteckning över delägarna i området,
att verkställa fiskestämmans beslut,
att föra områdets räkenskaper samt upprätta
verksamhetsberättelse och förslag till fiskeriplan innehållande
främst föreskrifter om fiskets utövande och erforderliga
fiskevårdsåtgärder,
att förvalta områdets tillgångar, protokoll och
värdehandlingar,
att före den 15 februari varje år till revisorerna
för granskning överlämna områdets i bokslut sammanförda
räkenskaper jämte förvaltningsberättelse,
att på lämpligt sätt beivra inom området
olovligt eller olagligt fiske, samt
att utfärda kallelse till fiskestämma.

Firmateckning

Verksamhets- och
Räkenskapsår

§ 17. Områdets firma tecknas, förutom av
ordföranden eller kassören, av den eller dem styrelsen därtill
förordnar.
§18. Områdets verksamhets- och räkenskapsår
omfattar kalenderåret

.
Tillskott

§ 19. Utöver vad som stadgas i 14 § 2:a st Lag
om fiskevårdsområde kan delägare ej åläggas lämna
ekonomiskt tillskott till områdets verksamhet.

Inkomsters användning

§ 20. Områdets inkomster skall i första hand användas till
fiskevårdande åtgärder och områdets förvaltning. Inkomst,
som ej användes eller fonderas för områdets räkning, skall
fördelas mellan delägarna. För områdets räkning får efter
beslut av fiskestämma fonderas ett belopp av högst 15.000
kronor. Fördelning av överskott mellan delägare skall ske när
fiskestämman det beslutar, dock att fördelning ej skall ske
förrän sådant överskott överstiger 10.000 kronor.

Revision

§ 21. För granskning och kontroll av styrelsens
förvaltning och områdets räkenskaper utser ordinarie
fiskestämman två revisorer med suppleanter. De väljas för
tiden intill nästföljande stämma.
Revisorerna äger när som helst de påfordra taga
del av områdets protokoll, räkenskaper och handlingar.
Revisorerna skall senast 14 dagar efter det att
revisionshandlingarna enligt § 13 överlämnats till dem,
återställa handlingarna till styrelsen jämte revisionsberättelse.

Upplösning

§ 22. Upphör eller upplöses fiskevårdsområdet
skall behållningen av tillgångarna fördelas mellan dåvarande
delägare efter delaktighet.

