Södertälje Amatörfiskeklubb
Box 52, 151 21 Södertälje

Besöksadress: Bodastigen 32, Södertälje

Stadgar
§1
Klubbens ändamål
Klubbens ändamål är att samla fiske- och även fiskevårdsintresserade personer
genom att:
-Arrendera lämpliga vatten och upplåta dessa för fritidsfiske
-Verka för fritidsfiskets och fiskevårdens utveckling
-Verka för ökat fiskeintresse bland ungdomar
§2
Medlemskap
Medlem i klubben är den som erlagt fastställd medlemsavgift eller utsetts till
hedersmedlem.
§3
Styrelsen
Styrelsen, som har sitt säte i Södertälje, består av sju ordinarie ledamöter:
ordförande, kassör, sekreterare, ordinarie ledamöter med ansvarsområde
Ungdomsverksamhet, Malmsjön, Måsnaren, Acksjöarna samt två
styrelsesuppleanter.
Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet.
Funktionerna vice ordförande, medlemssekreterare samt ansvarig för klubblokalen
utses internt inom styrelsen vid det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet.
Ordinarie styrelseledamöter väljs för en tid av två år och om möjligt på så sätt att
mandattiden för fyra ledamöter utgår ena året och för tre ledamöter påföljande år.
Suppleanterna väljs för en tid av ett år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst en gång i kvartalet,
eller då sammanträde begärts av minst två ledamöter.
Styrelsen är beslutmässig när minst fem ordinarie ledamöter eller suppleanter är
närvarnade. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika antal röster har
ordförande utslagsröst.
Ordinarie ledamot och suppleant, som är närvande vid styrelsemöte, anses deltaga i
styrelsens beslut om inte reservation mot beslutet anmäls.
Sekreteraren skall vid alla sammanträden föra fullständiga protokoll.
§4
Förvaltning och verksamhetsår
Kassören skall föra noggranna räkenskaper över klubbens inkomster och utgifter,
ombesörja betalning av klubbens arrenden, räkningar och avgifter samt ta emot
inkomster och avgifter.
Klubbens verksamhetsår omfattar tiden 1 november – 31 oktober påföljande år.
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§5
Revision
Antalet revisorer skall vara två- en sammankallande ordinarie, och en ordinarie.
Utöver det skall det även finnas en revisorssuppleant. De ordinarie revisorerna väljs
för en tid av två år på årsmötet och på så sätt att mandattiden för en revisor utgår
ena året och mandattiden för den andra revisorn påföljande år. Revisorssuppleanten
väljs för en tid av ett år. Signerade styrelseprotokoll skall delges löpande till
revisorerna.
Klubbens räkenskaper, förvaltning och övriga handlingar, som skall vara föremål för
revisorernas granskning, skall vara tillgängliga i sin helhet för dessa senast den 10
november. Revisionen skall vara verkställd och revisionsberättelsen överlämnad till
styrelsen minst 8 dagar före årsmötet.
§6
Sektioner, Arbetsutskott
För att främja intresset hos de enskilda medlemmarna att aktivt deltaga i klubbens
verksamhet, bildas sektioner.
Innehavare av ansvarsområdena Malmsjön, Måsnaren samt Acksjöarna, som väljs
vid årsmötet ansvarar för tillsättning av de arbetsgrupper som behövs för sjöarnas
drift och underhåll.
Styrelsen ansvarar för bildandet och tillsättande och upplösande av tillfälliga
arbetsgrupper med speciellt syfte.
Bildandet av nya sektioner skall, liksom förändringar av existerande, beslutas vid
ordinarie årsmöte.
§7
Firmatecknare
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§8
Valberedning
Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre ordinarie ledamöter på en period
av tre år, varav en sammankallande, en ordinarie samt en suppleant, på så sätt att
varje år väljs en ledamot i valberedningen.
Valberedningen skall upprätta förslag till styrelse, revisorer och övriga funktionärer för
det kommande verksamhetsåret. Förslaget skall lämnas till styrelsen senast 8 dagar
före årsmötet.
Årsmötet beslutar med enkel majoritet om valberedningens framlagda förslag bifalles
eller ej.
Förslag från medlemmar på årsmötet behandlas likadant.
§9
Motioner, ärenden
Medlem som önskar få ärenden behandlade på årsmötet skall, till styrelsen inlämna
en skriftlig motion om detta senast det datum som anges på årsmöteskallelsen.
Därutöver behandlas på årsmötet de frågor och förslag som medlemmarna väcker.
För beslut i sådan fråga krävs kvalificerad majoritet i det att beslutet skall biträdas av
¾ av närvarande medlemmar bifaller förslaget.
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§ 10 Klubbmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före den 1 december och utlyses av styrelsen.
Extra möte skall hållas då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst en
tiondel av medlemmarna kräver det. Extra möte utlyses av styrelsen. Extra möte,
som begärts av revisorerna eller medlemmar, skall endast behandla de ärenden som
anges i möteskallelsen.
Vid klubbmöte har varje närvarande medlem en röst. Beslut fattas genom enkel
röstövervikt med det undantag som finns angivet i § 9. Vid lika antal röster har
mötesordföranden utslagsröst.
Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra möte skall ske minst 8 dagar före mötet.
§ 11 Årsmötesärenden
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet varit utlyst i behörig ordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
9. Föreningens bokslut
10. Revisionernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av budget för det kommande året
13. Val av ordförande eller kassör
14. Val till av ordinarie ledamöter styrelsen med ansvarsområden.
15. Val av suppleanter till styrelsen
16. Val av funktionärer i klubben
17. Styrelsens rapporter och förslag
18. Behandling av till styrelsen i stadgeenlig tid inkomna motioner
19. Övrigt
20. Avslutning.
§ 12 Fiskebestämmelser
Den som fiskar är skyldig att känna till och följa gällande regler vid vattnet samt
beslut om fiskeförbud.
Upplysning om tillåtna redskap, inskränkningar i fisket m.m. skall finnas angivet på
fiskekortet.
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§ 13 Uteslutning
Medlem, som medvetet skadar eller motarbetar klubbens syfte och anseende, kan av
styrelsen uteslutas ur klubben under en tidsbegränsad period eller på livstid.
Medlem skall vid fråga om uteslutning skriftligen underrättas om orsak och beredas
tillfälle att inom 14 dagar avge yttrande i ärendet.
Fattas beslut om uteslutning kan medlem inom 14 dagar överklaga beslutet och
ärendet skall då föreläggas närmaste följande klubbmöte för behandling.
§ 14 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid två klubbmöten, varav det ena skall
vara ordinarie årsmöte.
§ 15 Upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande
klubbmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte och ett extra utlyst medlemsmöte.
Klubben kan ej upplösas om minst en tiondel av medlemmarna önskar fortsätta
verksamheten.
Om klubben upplöses skall klubbens tillgångar tillfalla det/de ändamål eller
verksamhet/verksamheter som ovan nämnda ordinarie årsmöte och extra utlysta
medlemsmötet beslutat om.
Dessa stadgar är godkända och ändrade vid årsmöten den 3 juli 1929, 3 mars 1947,
6 april 1960 6 februari 1968, 13 februari 1974, 25 november 1977,28 november
2004, 29 november 2017. Stadgarna fastställda vid stadgeenligt extra medlemsmöte
29 januari 2018 .
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