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Mellersta Österbottens fiskeriområdes stadgar
1$

Namn, hemort och verksamhetsområde

Fiskeriområdets namn är Mellersta Östebottens fiskeriområdg och dess administrativa hemort är
Karleby.

Fiskeriområdet omfattar enliet kårtbilasa 1 vattenområden mellan Pöntiönjoki och Perho as
vattenomrâden samt deras havsområdens prìvatÌígda vatten. Y attenarealen b totatt 42 07A hektar.
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.¿indamål och uppgifter

Fiskeriområdets ändamål är att utveckla frskerihushållningen inom sitt område samt att befrämja sina
medlemmars samarbete für att ordna med hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden. För ändamålet
kan fiskeriomrâdet ta emot donationer och festamenten.

Fiskeriområdets uppgifter enligt lagen om fiske (379/2015) åir:

1) planera ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresursema;

2) göra upp ett fiJrslag till plan ftir nyttjande och vård, verkställa den godkända planen och ge akt på
dess effekter;

3) sköta den information som anknyter till nyttjande och vård av fiskresurserna;

4) organisera fiskeövervakningen;

5) samla uppfldljningsuppgifter som gäller fiske och åtgärderna ftir vård av fîskbestanden;

6) främja bildandet av gemensamma fisketillståndsområden fÌh fritidsfiskets och det kommersiella
fiskets behov;

7) sköta de uppgifter som ägarna av vattenområden har överfört till fiskeriområdet;

8) ftirdela de medel som influtit i form av ersättning ftir handredskapsfîske mellan dgarna av
vattenområden;

9) sköta övriga uppgifter som grundar sig på närings-, trafik- och miljöcentralens resultatstyrning och
på lagen om fiske.
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Fiskeriområdets medlemmar och val av stämmorepresentanter

Medlemmar i fiskeriområdet tir innehavamaav fiskerätt inom området samt de landsomfattande
organisationerna inom fi skeribranschen.

Medlemmarna i ett fiskeriområde har rätt till en füreträdare vid stämman enligt ftiljande:

1) varje delägarlag vars vattenområde omfattar minst 50 hekfar;

2) vafie ?igare av sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag och vars areal är minst 50
hektar;

3) varje sammanslutning av till fiskeriområdet hörande delägarlag eller av ägare till sådana
vattenomràden som infe hör till ett delägarlag när sammanslutningen fürvaltar ett vattenomräde vars
sammanräknade areal är minst 50 hektar, dock i fråga om en älv minst 30 hekfar;

4) varje sådan landsomfattande organisation inom fiskeribranschen som avses i lagen om fïske 23 S 2
mom., med undantag ftir en organisation som ftireträder fritidsfrskare, vilken har rätt till två
füreträdare.
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Innehavarna av fìskeförmåner enlig sÈirskilda grunder har rätt till en gemensam ftireträdare vid
stämman.

Vid fiskeriområdets stämma har registrerade regionala füreningar vars syfte är att främja miljö- eller
natursþdd och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde fiskeriområdet eller en del av det finns,
rätt till en företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stlimman men inte rösträtt.

Fiskeriområdets medlemmar väljer representanter enligt sina egna stadgar. Vid stämman ska
representanterna påvisa sin yttrande- och rösträtt med hjälp av protokollutdrag, fullmakt samt
behövliga dokument for utredande av fastighetsägo.

Fiskeriområdet har r?itt att till ståimman bjuda in sakkunniga som har närvaro- och yttranderätt vid
ståimman.
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Organ och ansvar

Fiskeriområdets organ är stämman, styrelsen och verksamhetsledaren.

När medlemmar i fiskeriområdets organ och fiskeriom¡ådets anståillda sköter en offentlig
fiirvaltningsuppgift ska de iaktta ftirvaltningslagen, språklagen samt lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet. Beståimmelserna om straffiättsligt tjåinsteansvar tillämpas på medlemmar
i fiskeriområdes organ och fiskeriområdets anställda när de utövar offentlig makt vid skötseln av
offentliga ftirvaltningsuppgifter.
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Stämman och stämmokallelsen

Fiskeriområdets sttimma hålls årligen ftire slutet av april manad. Stämman sammankallas av
fiskeriområdets styrelse.

Extra stiimma ska hållas, om fiskeriområdets stämma så har beslutat, fiskeriområdets styrelse anser det
behövligt eller det är nödvändigt ftir behandling av en yrkan på rättelse av stämmans, styrelsens eller
verksamhetsledarens beslut.

Om fiskeriområdets stämmameddelas skriftligen perpost eller e-post som s?inds senast 14 dagar füte
ståimman. Kallelsen sänds till varje röstberåittigad medlem i fiskeriområdet, vars adress ¿ir känd.
Kallelsen ska inom samma tid delges fiskerimyndigheten. Därtill publiceras möteskallelsen på
fiskeriområdets internetsida.

I stämmokallelsen ska meddelas stämmans plats och tid, vilka ärenden som ska behandlas samt var
och nÍir protokollet ftir stämman kommer att hållas till påseende.
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Fiskeriområdets stämmas uppgifter

Fiskeriområdets stämma ska

1) utse styrelse samt utse en (1) av styrelsemedlemmarna till ordfÌirande och en (1) till viceordftirande

2) utse en revisor och, om till revisor inte vÊiljs en revisionsbyrå, en ställfüreträdande revisor,

3) besluta om fastställande av bokslutet och årsberättelsen samt beviljande av ansvarsfrihet ftir
styrelsen och andra ansvariga personer;

4) fastställa en årlig verksamhetsplan och plan for användningen av medel samt en verksamhetsplan på
längre sikt åin ett år;
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5) fastställa flirslaget till plan fdr nyttjande och vård;

6) fastställa forslaget till stadgar fÌir fiskeriområdet;

7) fastställa ftirdelningen av ersåittningsmedel mellan ãgamaav vattenområden;

8) besluta om användningen av ersättningsmedel som återgått till fiskeriområdet;

9) besluta om omprövning av beslut som har fattats av stämman, styrelsen eller verksamhetsledaren.
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Röstningslorfarande

Vid fiskeriområdets stämma har varje företrädare som representerar ett vattenområde på minst 1000
hektar tre röster, varje fiireträdare som representerar ett vattenområde på minst 500 men under 1000
hektar två röster och övriga medlemsfiireträdare en röst var.

En och samma person kan samtidigt ftireträda högst tre (3) röstberättigade medlemmar och använda
deras rösträtt, En sammanslutning av små vattenområden betraktas i det här sammanhanget som en
röstberättigad medlem.

Vid fiskeriområdets stämma behandlas ärenden i den ordning som framgår av fÌiredragningslistan, om
inte stÌimman beslutar om något annat. Till grund ftir behandlingen ligger styrelsens fürslag. Efter att
ett åirende har füredragits bereds tillfrille ftjr diskussion. Dåirefter fürklarar ordfürande diskussionen
avslutad. Om stämman är enhällig eller det inte har giorts några understödda motftirslag, anses ärendet
slutbehandlat i enlighet med styrelsens beslutsförslag. I andra fall ska ordförande konstatera ftirslagen
som inte understöffs och flirslagens om tas upp till rösùring. Därefter beslutar ståmman om hur
röstningen ska ske om fürslagen är flera och ordfürande bestämmer i vilken ordning omröstning om de
olika ftirslagen sker.

Röstningen sker öppet om inte någon ntirva¡ande röstberättigad yrkar på sluten röstning. På basis av
röstningsresultatet fürkunnar ordfiirande det beslut som omfattats av majoriteten av rösterna. Om
rösterna faller jämnt, åir ordft,randes ståndpunkt avgörande.

Personval avgörs genom majoritetsomröstning. Om rösterna faller j¿imrit avgörs valet genom
lottdragning. Vid val sker omröstningen med sluüra röstsedlar om inte ståimman enhälligt beslutar om
öppen omröstning. Vid sluten röstning skriver var och en röstberlittigad på röstsedeln så många namn
som det finns lediga poster. Röstsedlar med fler namn ftirkastas.
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Fiskeriområdets styrelse

Till fiskeriområdets styrelse hör siu till etva (7 - 11) medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid åir

he år. Av styrelsemedlemmarna våiljs varje år en hedjedel. De två fürsta åren avgörs avgångsturen
genom lottdragning.

Styrelsen kan inom sig utse behövliga funkfionärer.

Styrelsen sammankallas av ordforande eller vid forhinder für ordfürande, av víceordftirande. Styrelsen
åir beslutftir då ordft)rande eller viceordfrrande och minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är
närvarande.

Vid styrelsens möten ska füras protokoll i vilket antecknas vem som varit närvarande, vem som
deltagit i varje beslut och vilka beslut som fattats.
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Fiskeriområdets styrelses uppgifter

Fiskeriområdets styrelse har som uppgift att:
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1) bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman och verkståilla beslut,

2) genomftira de uppgifter som ingår i planen ftir nyttjande och vård och rapportera hur målen i planen
har uppftllts;

3) tillkännage beslut;

4) ordna skötseln av uppgifter som anknyter till fiskeövervakning samt

5 ) anställa och entlediga verksamhetsledaren.
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Verksamhetsledarens uppgifter

Verksamhetsledaren sköter fiskeriområdets löpande fìirvaltning enligt styrelsens anvisningar och
riktlinjer. Verksamhetsledaren har rätt att teckna fiskeriområdets namn.

Verksamhetsledaren svarar ftir att fiskeriområdets bokftiring är lagenlig och att medelsftirvaltningen åir

ordnad på ett tillfdrligt s¿itt. Verksamhetsledaren ska lämna styrelsen och dess medlemmar den
information som behöys for sköfseln av styrelsens uppgifter. Verksamhefsledarens uppgifttu att
fungera som styrelsens frrberedare och presenterare av stämmofrågor.

Verksamhetsledaren har råitt att närvara vid styrelsens sammanträden och där bruka yttranderåitt, om
inte styrelsen bestämmer något annat.
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Protokoll och kungörelser

Vid fiskeriområdets stämma ftirs protokoll där man antecknar stämmans tid och plats, närvarande
medlemmar, vilka ärenden som behandlats, besluten som fattats samt fiinÍittade omröstningar.

Protokollet undertecknas av ordftirande och sekretera¡e samt granskas av protokolljusterare och fürses
med eventuella anmtirkningar, såtillvida att det fdrdigt justerade protokollet inte lÍises upp vid slutet av
ståimman.

Det granskade protokollet hålles till påseende på den plats ooh under den tid som angivits i
stämmokallelsen. Protokollet hålles till påseende i minst 14 dagar.

Fiskeriområdets beslut kungörs i enlighet med ftirvaltningslagens beståmmelser. Fiskeriområdets
offrciella anslagstavla finns på Karlebv stads anslasstavla.
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Funktionärer

Fiskeriområdet kan ha fiskeövervakare och andra fi¡nktionåirer som styrelsen antar och befriar från
sina uppgifrer.
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Verksamhets- och räkenskapsperiod

Fiskeriområdets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet och àrsberättelse ska
ges till revisorerna fìire utgången av februari månad. Revisorn ska ge sitt utlåtande till styrelse senast

den 31 man¡.
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Undertecknande av handlingar

Fiskeriområdes namn tecknas av styrelsens ordförande eller verksamhetsledaren.
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Råittelse av beslut och ändringssökande

Den som berörs av ett beslut fattat av fiskeriområdets stämma, styrelse eller verksamhetsledare, kan
genom en skrivelse riktad till fiskeriområdets stämma yrka på rättelse. Rättelse kan göras om beslutet
inte har fattats i laga ordning eller om beslutet står i strid med lag, forordning eller fîskeriområdets
stadgar eller om beslutet awiker fran det som åir fastslaget i nyttjande- och vårdplanen.

Om rättelse inte ftiretas, kan den som anhållit om rättelse söka ändring i beslutet genom besvåir hos
ftirvaltringsdomstolen. Vid rättelse av beslut och åindringssökande tillämpas reglerna i fdrvaltningslagen
och lagen om fìske.

16$

Ändring av stadgarna

Fiskeriområdets stadgar kan åindras genom stämmobeslut. De ändrade stadgarna presenteras fiir
fi skerimyndigheten for bekräftelse.

Om fiskeriområdets gränser ändras eller fiskeriområdet upplöses beslutar fïskeriområdets ståimma hur
fiskeriområdefs tillgångar används.

I övrigt fÌiljs vad som är stadgat i lagen om fiske jämte med stöd av den givna fürfattningar och
bestämmelser, sâmt flireningslagens 1 1, 17,20,22 och24 5,26 $ 2 mom., 27-31 $, 35 $ 2 mom. och
36 $.

Dessa stadgar har godkänts av Mellersta östefbottens fiskeriområdes stämma 13.2.2019

På

Riitta A. Tilus

ø*
Jouni Huhtala Sakari Lätti


