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§ 1. Ändamål och säte. 
Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i 
naturskön miljö. Föreningens säte är i Oxelösunds- och Nyköpings kommuner och 
verksamhet i Oxelösunds- Nyköpings- och Norrköpings kommuner. 
 
§ 2. Medlemskap 
Familj eller enskild person som förbinder sig att följa stadgar och föreskrifter kan 
ansöka om medlemskap. Som familj räknas vuxna med hemmavarande barn upp till 
18år samt skrivna på samma adress. Ansökan lämnas till ledamot i styrelsen för 
styrelsebeslut. Medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande 
kommer att motverka föreningens ändamål och verksamhet. 
 
§ 3. Medlemsavgift 
Storleken på medlemsavgift fastställs på stämman för nästkommande år. 
Medlemsavgift gäller som familjeavgift. Avgiften ska vara betald senast 31 december 
för nästkommande års medlemskap. Om avgift inte är betald senast 14 dagar efter 
påminnelse sker automatiskt uteslutning ur föreningen. Medlemmen har då avsagt 
sig medverkan i årets stämma. 
 
§ 4. Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemmen har då avsagt sig medverkan 
i nästkommande stämma. 
 
§ 5. Uteslutning 
Medlem som motarbetat föreningens verksamhet, ändamål, ej följt regler, 
uppenbarligen skadat föreningens intressen eller deltagit i mobbing kan uteslutas. 
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och ska ske skriftligt. 
Beslut om uteslutning av annat skäl än obetald medlemsavgift får inte avgöras förrän 
medlem fått tillfälle att yttra sig skriftligt inom tid som styrelsen anger (minst 14 
dagar). Vid beslut om uteslutning skall skäl för detta redovisas på stämman.  
 
§ 6. Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderår 1 januari – 31 december. 
 
 
  



§ 7. Revision 
För granskning av räkenskaper och förvaltning väljer föreningsstämman en revisor 
för en tid av 1 år. Revisor skall fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 
stämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper 
skall vara revisorn tillhanda senast 1 månad innan stämman. 
 
§ 8. Styrelsen 
Föreningens verksamhet handläggs av en styrelse bestående av fem ledamöter. 
Ordförande, kassör och övriga ledamöter väljs av stämman. Ordförande och kassör 
väljs på två år. Övriga ledamöter utses för en tid av minst ett år. Styrelsen är 
föreningens verkställande organ. 
Styrelsen skall inom ramen för stadgar och föreskrifter verka för föreningens 
utveckling och tillvarata medlemmarnas intresse genom att verkställa beslut som 
stämman fattat. Styrelsen ska planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt 
ansvara för och förvalta föreningens medel. Styrelsen skall också förbereda 
stämman. Om det vid röstning i styrelsen blir lika röstetal gäller ordförandens röst 
som utslagsröst. 
 
§ 9. Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare samt vice på samtliga poster 
och två ledamöter. Till styrelsen adjungeras vid behov personer som tilldelats 
samordnings- eller verksamhetsansvar. Styrelseledamot ska vara medlem i 
föreningen. Vald ledamot som inte betalat medlemsavgift har då frånsagt sig sitt 
uppdrag. Styrelsen utser styrelseelev vid behov. Styrelseelev och adjungerade 
personer har förslagsrätt men ej rösträtt. 
 
§ 10. Firmateckning 
Ordförande och kassör tecknar gemensamt eller var för sig firman med ensamrätt för 
kassören att utföra ekonomiska transaktioner. 
 
§ 11. Valberedning 
Stämman ska utse valberedning (varav en sammankallande) vars uppgift är att 
förbereda och föreslå kandidater till de val som stämman ska göra. Valberedning 
skall senast 31 januari meddela sittande styrelse vilka kandidater som finns till de 
olika posterna. Kandidaterna skall anges i kallelsen till årsmötet. Förslag på 
kandidater som ska nomineras skall vara valberedningen tillhanda senast 31 
december. 
 
§ 12. Val och röstning vid stämma. 
Alla medlemmar som fyllt 18 år har en röst var och i styrelsen valda funktionärer har 
en röst var. Medlem som närvarar på stämman får utföra val via fullmakt för en (1) 
röstberättigad familjemedlem. Vid frågor om ansvarsfrihet får inte valda 
styrelseledamöter rösta. Alla frågor avgörs med enkel majoritet och röstning ska ske 
öppet. Vid lika röstetal avgör lotten. Val ska ske med slutna sedlar om medlem begär 
det. Votering kan endast ske en gång per fråga. 
 
  



§ 13. Arvoden och ersättningar. 
Inga arvoden utgår. Ersättning utgår för resor och verifierade utlägg. Reseersättning 
följer riksskatteverkets regler. 
 
§ 14. Motioner 
Motioner och ärenden som ska behandlas vid stämman skall vara styrelsen tillhanda 
senast 31 december. 
 
§ 15. Föreningsstämma 
Kallelser och handlingar (utom ekonomiska rapporter) till föreningens möten och 
träffar, ska som i huvudsak enda information anslås på föreningens hemsida senast 
två veckor före mötet/träffen. Medlem som så vill kan få utskick via mail eller post om 
man särskilt begär detta. Det åligger medlemmen att informera sekreteraren aktuella 
adresser. 
Stämma skall hållas årligen före mars månads utgång. 
Extra stämma kan hållas: 

 När styrelsen tycker att det behövs. 
 När revisor begär det. 
 När minst 20% av röstberättigade medlemmar begär det. 

Vid extra stämma behandlas endast punkter som föranleder mötet. 
 
Sista nomineringsdag för val till styrelsen är 31/12. Nominerade namn skall finnas i 
kallelsen. 
 
Vid stämman skall minst följande ärenden behandlas. 
§  1 Stämmans öppnande. 
§  2 Upprättande av röstlängd. 
§  3 Fråga om stämmans behöriga utlysande. 
§  4 Val av ordförande och sekreterare för stämman. 
§  5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
§  6 Fastställande av dagordning. 
§  7 Styrelsens förvaltningsberättelse. 
§  8 Revisorns berättelse. 
§  9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§ 10   Framställan från styrelsen. 
§ 11 Inkomna motioner. 
§ 12 Verksamhetsplan för nästkommande år. 
§ 13 Val av styrelseledamöter samt omedelbar justering av paragrafen. 
§ 14  Val av en (1) revisor. 
§ 15  Val av valberedning varav en sammankallande. 
§ 16 Fastställande av avgifter. 
§ 17 Stämmans avslutande. 
  
Efter stämmans avslutande anordnas allmän diskussion för senare beslut. 
 
 
  



§ 16. Möten 
Vid behov hålls allmänna möten. Allmänna möten är av rådgivande karaktär. 
 
§ 17. Stadgar och föreskrifter. 
Ändring av stadgar fordrar minst 2/3 majoritet av röstberättigade på stämman. 
Föreskrifter och andra regler beslutas av styrelsen. 
 
§ 18. Föreningens medel. 
Föreningen ska avsätta pengar på konto som endast får användas i händelse av 
fisksjukdom i Nävsjön. Pengarna skall minst täcka tre (3) års arrende samt isättning 
av minst 2 ton ny fisk. Föreningen har möjlighet att låna 50% av dessa pengar i 
händelse av annan stor akut utgift vid Nävsjön som vi inte annars har täckning för. 
Uttag av pengarna för ovanstående händelser kan endast beslutas vid extra stämma 
och med enkel majoritet. 
 
§ 19. Upplösning eller förändring av föreningen. 
Vid upplösning av föreningen eller vid förändring så att Nävsjöns Sportfiske ska ingå 
eller sammanslås med annan förening ska Nävsjöns Sportfiskes tillgångar vid 
beslutet överlåtas till Svenska Sjöräddningssällskapet. 
Beslut om upplösning eller förändring av föreningen ska ske vid två på varandra 
följande ordinarie stämmor. Minst 2/3 majoritet av röstberättigade på stämman 
fordras för beslut. 
 


