
Nu gällande stadgar för Bosarpasjöns fiskevårdsområde.  

Fastställt 25 maj 2014 och 17 maj 2015. 

§

1 Bosarpsjöns fiskevårdsområde utgör en sammanslagning av fiskevattenägare inom 
skifteslagen Ankhult, Sjörup, Bosarp och Lillaröd i enlighet med länsstyrelsens beslut 
22 mars 1976, dnr 11.379-3103-77. 

Fiskevårdsområdet skall omfatta allt fiske i Bosarpasjön. 

Fiskevårdsområdet skall ha till syfte att allsidigt främja ett hållbart, givande och 
mångsidigt fiske i Bosarpasjön. 

2 Delägarnas delaktighet finns upptaget i en förteckning som bilägges dessa stadgar. 

Grunden för andelsberäkningen är fastigheternas arealandel i sjön. 

Delägarnas medlemskap i fiskevårdsområdet är obligatoriskt och avgiften för 
medlemskapet fastställs av årsstämman. 

3 Fisket kan upplåtas genom försäljning av fiskekort till allmänheten i en omfattning som 
årsstämman bestämmer. De närmare villkoren för denna försäljning och för fiskets 
utövande, redskap, fisketiden mm bestämmes på årsstämma, dock skall därvid gälla: 

1. Fiskekort får ej gälla för längre tid än ett år. 
2. Fisket för ej bedrivas för avsalu. 
3. Fiskekort berättigar ej till kräftfiske, som förbehålles delägarna inom eget 
fiskeområde. 

4 Delägarna får fiska inom det egna skifteslagets vattenområde i förhållande till sin 
andel.  

I sjöns övriga vattenområden får delägarna genom inbetald medlemsavgift endast 
fiska med drag efter roddbåt, kastspö, pimpel och metspö. 

5 Delägarna kan ej åläggas kostnader utöver den av årsstämman fastställda 
medlemsavgiften.
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6 Fiskevårdsområdets årliga behållna avkastning skall användas till vatten- och 
fiskevårdande åtgärder och administration enligt plan som årsstämman årligen 
bestämmer efter förslag av styrelsen.  

Återstoden skall, om 
inte årsstämman vid omröstning efter delaktighetstal annorlunda bestämmer, fonderas 
eller fördelas mellan delägarna efter vars och ens delaktighet. 

7 Fiskevårdsområdets räkenskaper skall årligen avslutas den 31 december. 

8 Ordinarie årsstämma skall årligen hållas senast den 1 juni. 

Årsstämma kan även hållas då styrelsen eller revisorerna finner anledning därtill eller då 
minst en tiondel av delägarna till styrelsen inger skriftlig framställning med angivande 
av det ärende som skall behandlas. 

9 Kallelse till årsstämma skall senast 14 dagar i förväg anslås på fiskevårdsområdets 
anslagstavla samt genom brev och/eller e-post. 

10 Ingen får genom fullmakt företräda mer än en delägare vid årsstämma. 

11 Vid ordinarie årsstämma skall förekomma:  
1. Anteckning av närvarande delägare (för den som inställer sig genom ombud skall 
även ombudet antecknas) 
2. fastställande av dagordning 
3. val av ordförande och sekreterare för årsstämman 
4. val av justeringsmän för årsstämman 
5. fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna 
6. styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna verksamhetsåret, inklusive 
ekonomisk redogörelse, resultat och balansräkning. 
7. revisorernas berättelse 
8 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. fråga om arvoden, kostnadsersättningar	samt avgift för medlemskap 
10. fråga om avgift för överträdelse av gällande fiskeregler 
11. fastställande av budget 
12. fråga om användande av vinst eller täckande av förlust 
13. val av styrelse 
14. val av revisorer 
15. fråga hur fisket skall bedrivas under kommande verksamhetsår samt regler för 
försäljning av fiske kort till allmänheten 
16. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast den 1 februari. 
17. Övriga ärenden 
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12 På årsstämma skall varje delägare äga en röst.   

Dock, om någon delägare före omröstningen, yrkar att röstning i stället sker efter 
delaktigheten, skall så beslutas. 

Vid röstning efter delaktighet får inte någon rösta för mer än en tiondel av de 
sammanlagda delaktighetstalen. 

Anmäles innan årsstämman äger rum.

13 Vid årsstämma skall föras protokoll.

14 Årsstämmans beslut om delägarnas rätt att nyttja fisket skall inom en månad efter 
beslutets fattande kungöras på sätt som styrelsen bestämmer. Andra meddelanden skall 
delges delägarna på årsstämma eller kungöras såsom styrelsen bestämmer. 

Årsstämmans protokoll skall anslås på hemsida samt i förekommande fall även på 
anslagstavlor.

15 Styrelsen skall bestå av mellan fem och sju personer. Styrelsen utser inom sig 
ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. 

16 Föreningen har sitt säte i Hässleholms kommun. 

17 Till styrelsens sammanträden skall kallas samtliga ledamöter. Styrelsen är beslutför när 
minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
Som styrelsens beslut gäller den mening flertalet omfattar. Vid lika röster ger 
ordföranden utslagsröst.

18 Fiskevårdsområdets firma tecknas av två personer vilka styrelsen utser. 

Dock krävs båda firmatecknarnas namn om beloppet överstiger en fjärdedels 
prisbasbelopp.

19 Styrelsen har särskilt att 

1. tillse att räkenskaper förs ordentligt, 
2. utfärda och sälja fiskekort, 
3. utfärda och begära länsstyrelsens förordnande för lämpligt antal fisketillsynsmän, 
samt 
4. genomföra årsstämmans beslut.

20 Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Två justeringsmän, varav en är 
ordförande. 
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21 För granskning av styrelsens förvaltning och fiskevårdsområdets räkenskaper skall på 
ordinarie årsstämma utses två revisorer för två år i taget utses och två 
revisorssuppleanter för ett år i taget. 

22 Det gångna verksamhetsårets förvaltningsberättelse samt avslutade räkenskaper skall 
överlämnas till revisorerna senast sex veckor innan årsstämman.  

Revisorerna har rätt att ta del av protokoll, räkenskaper och fiskevårdsområdets övriga 
handlingar. 

23 För ändring av stadgarna krävs två på varandra följande årsstämmor samt länsstyrelsens 
godkännande för att beslutet ska vinna laga kraft. 

24 Om det beslutas att fiskevårdsområdet skall upphöra eller upplösas och beslutet vunnit 
laga kraft ska alla kända skulder betalats och fiskevårdsområdets tillgångar fördelas 
mellan fastigheterna efter delaktigheten.

	4


