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 STADGAR 
 

Ljungdalens FVOF (Fiskevårdsområdesförening) 

 

 Föreningen bildades    1974 02 14 

 Stadgarna reviderades 2020 09 01 

 
 

§ 1 Omfattning 
 

 Ljungdalens fiskevårdsområde i Storsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län utgör en 

 sammanslutning av fiskerättsägare och fiskerättsinnehavare med fiskerätt inom Ljungdalens 

 skifteslag (Stora Ljungdalen) och hemmanet Ljungdalen nr 15 (Lilla Ljungdalen). Som två 

 skifteslag betraktas Stora Ljungdalen och Lilla Ljungdalen. Fiskevårdsområdet omfattar  allt 

 fiske inom de båda skifteslagens gränser.      

  

§ 2 Tid 
 

Ljungdalens fiskevårdsområde är bildat för en tid av tio år räknat från den dag det fastställts 

av länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Om inte senast sex månader före utgången av den bestämda tiden delägare, företrädande 

minst en tiondel av delaktighetstalet, hos länsstyrelsen anmält att förlängning ej önskas, ska 

områdets bestånd förlängs tio år i sänder. 

 

§ 3 Delaktighet 
     

 I fiskevårdsområdets ingående skifteslag äger del i området i förhållande till sin vattenareal. 

I området ingående fastighet äger del i området i förhållande till sin delaktighet i skifteslaget 

och i förhållande till skifteslagets del i hela området. 

Förteckning över delägande fastigheter, deras ägare och delaktighet har upprättas särskilt. 

 

 

§ 4 Fiskestämma  

  

 Ordinarie fiskestämma ska  årligen hållas  senast 30 april. 

 Extra stämma hålles då styrelsen finner sådan erforderlig eller revisorerna så påfordra, eller 

 då minst 10 (tio) delägare hos ordföranden för behandling av uppgivet ärende gör skriftlig 

 framställan därom. 

 

 

§ 5 Kallelse till stämma  

  

 Det åligger styrelsen att kalla till fiskestämma senast 14 dagar före dagen för stämman. 

 Kallelsen sker genom anslag på byns anslagstavla, annons i ortens mest spridda 

 tidning. Skriftlig kallelse ska alltid  tillställas de delägare som skriftligen hos ordföranden 

 begärt sådan kallelse. 
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§ 6 Dagordning vid ordinarie fiskestämma mm  

  
1. Årsstämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Deltagarlista / Röstlängd 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6. Kallelse till stämman 

7. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 

8. Revisionsberättelse 

9. Fastställande av förvaltningsberättelsen 

10. Resultatdisposition 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Framställan från styrelsen 

13. Arvoden till styrelse och revisorer 

14. Val av styrelse samt ordförande av ordinarie ledamöter. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 

16. Val av valberedning 

17. Verksamhetsplan, fiskevårdsplan 

18. Fiskekortspriser, båtuthyrningspris 

19. Motioner 

20. Budget 

21. Övriga frågor 

22. Mötet avslutas 

 

• På fiskestämman ska ej beslutas i andra ärenden än sådana som i kallelsen angivits. 

• Vid extra fiskestämma ska punkt 1-4  finnas på dagordningen samt behandling av den 

fråga eller de frågor, som utlysts för extrastämman. 

• På fiskestämman ska varje delägare äga en röst. 

 

 

§ 7 Motioner 

 

 Motioner avsedd att behandlas på ordinarie fiskestämma ska vara styrelsen tillhanda 

senast den sista (28) februari.  

 Styrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen för stämman. 
 

 

§ 8 Styrelse  

 

1. Styrelsen i Ljungdalens fiskevårdsområde har sitt säte i Ljungdalens by, Bergs kommun. 

styrelsen har att intill nästa ordinarie stämma ombesörja förvaltningen inom ramen för 

bestämmelserna i Lag om fiskevårdsområde.  

2. Styrelsen utgöres av sju (7) ordinarie ledamöter noll (0) suppleanter vilka väljes för en tid 

av två år, dock ska tre (3) ledamöter vid första valförrättningen väljas på ett (1) år. 

3. Ordförande utses årligen på ordinarie årsstämma bland styrelsens ordinarie ledamöter. 

4. Styrelsen konstituerar sig och utser bland sina ledamöter övriga befattningshavare. 

5. Styrelsen är beslutsför vid närvaro av fyra (4) ledamöter 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammanträde ska föras protokoll 

som justeras av en närvarande ledamot. 
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§ 9 Styrelsens åligganden  

 

1. Att själv eller genom ombud företräda fiskevårdsområdet inför domstolar och andra              

myndigheter . 

2. Att hålla fiskerättsägarlistan uppdaterad. 

3. Att verkställa fiskestämmans beslut rörande verksamheten. 

4. Att föra fiskevårdsområdets räkenskaper samt upprätta verksamhetsberättelse. 

5. Att upprätta fiskevårdsplan. 

6. Att upprätta budget. 

7. Att förvalta fiskevårdsområdets tillgångar samt väl förvara dess protokoll och övriga 

handlingar. 

8. Att före den 28 februari varje år till revisorernas för granskning överlämna 

fiskevårdsområdets räkenskaper jämte förvaltningsberättelse. 

9. Att utföra fisketillsyn inom Ljungdalens FVO samt tillse att utvalda personer får 

utbildning.  

10. Att utfärda kallelse till fiskestämma. 

 

 

§ 10 Fiskestämma   

  

 Ordinarie fiskestämma hålls på tid och plats som föreningens styrelse bestämmer  dock senast 

 den sista (30) april. Extra stämma ska hållas när styrelsen finner sådan påkallad eller då 

 minst tio (10) delägare hos ordföranden begärt detta skriftligt. Vid extra stämma avgörs 

 endast ärende som angetts i kallelsen. 

 

 

§ 11 Firmateckning  

 

 Fiskevårdsområdets firma tecknas av ordföranden jämte en av ordinarie styrelseledamöterna. 

 

 

§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår 

  

 Fiskevårdsområdets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. 

 

 

§ 13 Tillskott 
  
 Tillskott till verksamheten ska ej åläggas delägare. 
 

 

§ 14 Inkomsters användning 

 

  Fiskevårdsområdets eventuella överskott ska ackumuleras i föreningens förvaltning fram  till 

 att stämman beslutar om annat. 

   

   

  

  

 

 



4(5) 
 

 

§ 15 Nyttjanderätten av FVO 

 
 Alla delägare i fiskevårdsområdet äger rätten att fiska i hela området. 

  

 Upplåtelse av fiske till utomstående ska ske genom fiskekortsförsäljning enligt villkor som 

fastställes på fiskestämma. 

 

 Delägare är skyldig att godta dom eventuella inskränkningar i fisket som kan komma att 

beslutas av fiskestämman, samt tillfälliga styrelsebeslut vid ex. låga vattenstånd. 

 

 Alla som fiskar ska vara försedda med fiskekort och legitimation, fiskerättsägare ska vara 

försedd med ett fiskerättsägarbevis/ lagfartsbevis samt legitimation. Berättigad att utnyttja 

fiskerättsbevis är endast lagfaren fastighetsägare samt dennes hemmaboende familj. 

 

Fiskare som är mantalsskriven i Ljungdalen men inte är fiskerättsägare tillåts fiska utan 

fiskekort fram till att fiskestämman beslutar annat. 

 

 

 

§ 16     Fisketillsyn  

  
 Fiskevårdsområdesföreningen ska utse och bekosta utbildning av personer så att dessa får 

behörigheten som fisketillsynspersonal. 

 Hur många tillsynspersonal som ska utbildas bestäms av styrelsen. 

 Det åligger kontrollpersonal att medföra legitimation som vid anmodan uppvisas för den 

fiskare som så begär. 

 Fisketillsynspersonal som har behörigheten att utföra fiskekorts- och fiskerättsägarekontroll 

och har för avsikt att fortsätta, ska i god tid kontakta styrelsen innan tidsperioden för 

behörigheten löper ut.  

 Om fiskevårdsföreningen har för avsikt att avsluta samarbetet med någon av föreningens 

tillsynspersonal ska denne meddelas detta 3 månader före förordnandets utgång. 
 

  

 § 17 Styrelseprotokoll 
 

 Styrelsens sammanträden ska protokollföras. 

 Protokollet ska innehålla: 

 

1. Datum, deltagande ledamöter 

2. Kort beskrivning av varje ärende 

3. Styrelsens beslut 

4. Anförda reservationer 

5. Protokollet ska justeras av en (1) justeringsman som utses av 

ledamöterna. 
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§ 18 Stämmobeslut 
 

 Stämman är fiskevårdsområdets högst beslutande organ och styrelsen är skyldig att 

genomdriva stämmobesluten såvida besluten inte strider mot lag eller stadgar. 

 När omröstning företas ska i protokollet antecknas vem som har rösträtt samt vem som röstar 

som ombud. Ombud ska visa giltigt tillstånd från fiskerättsägare. 

 Vid röstning tillämpas sluten röstning om någon så begär. 

 

§ 19 Revision 

  
 Styrelsens förvaltning och fiskevårdsområdets räkenskaper överlämnas till revisorerna 

 senast den 28 februari för granskning. 

 Revisorerna ska senast den 20 mars återställa handlingarna jämte revisionsberättelse till 

styrelsen.   

 Revisorerna äger rätten att när som helst ta del av protokoll, räkenskaper samt övriga 

 handlingar. 

 Styrelsens förvaltning och fiskevårdsområdets räkenskaper ska granskas av två revisorer. 
 

 

§ 20 Stämmoprotokoll  

 
 Stämmoprotokollet ska justeras inom 14 dagar efter stämman och därefter hållas tillgängligt 

på angiven plats. 

 

 

§ 21 Räkenskapsperiod  

 
 Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden kalenderår. 
 

  

 § 22 Stadgeändring  

 
 Beslut om stadgeändring av föreningens stadgar fattas vid två på vardera följande stämmor, 

årsstämman och en extra stämma inom 14 dagar. 

 För beslut om ändring av stadgarna erfordras prövning av Länsstyrelsen i §§ 1-10. 

 

 

§ 23 Upplösning  

 

 Upphör eller upplöses fiskevårdsområdesföreningen ska dessa tillgångar fördelas mellan 

fiskerättsägarna eller användas till vad fiskerättsägarna kommer fram till på årsstämma eller 

extrastämma. 


