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Stadgar för  

Hallsbergs Sportfiskeklubb, HSFK. Rev.3 - 2019-01-27 

 



§ 1 

Föreningens uppgift. 

Hallsbergs Sportfiskeklubb är en sammanslutning av fiskeintresserade personer och har som uppgift 

att: Verka för ett gott kamratskap mellan klubbens medlemmar. Anordna fisketävlingar, utflykter, 

sammankomster mm. 

Arbeta för ökad sportslighet i fisket, såväl i fråga om redskap som i den anda detta bedrivs. 

Medverka till ett höjande av sportfiskets anseende genom att propagera för hyfs i uppträdande och 

respekt för andras rätt och redskap vid fiskets utövande, samt att motverka och bekämpa tjuvfiske. 

Verka för ökad kännedom om fiskevårdens möjligheter och krav, även som att efter klubbens 

möjligheter praktiskt deltaga delta i fiskevårdsfrämjande åtgärder. 

Arbeta för ökade möjligheter till sportfiske och tillvarata medlemmarnas intressen vid uppgörelser med 

myndigheter och andra fiskeintressenter. 

Samarbeta med andra föreningar och sammanslutningar i frågor som är av intresse för klubben och 

dess medlemmar. Arbeta för att främja intresset för fiske bland ungdomar. 

Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) och representeras 

genom ombud i dess distriktsorganisation. 

 

§ 2 

Medlemskap. 

Medlemskap i klubben vinnes genom erläggande av medlemsavgift. 

Styrelsen ska godkänna alla medlemskap. 

Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. 

Medlem skall visa god sportsmannaanda och hyfsat uppträdande vid fiskets utövande. Visa aktning 

och respekt för andras rätt och redskap. Vara god kamrat och i övrigt efter förmåga medverka till 

uppfyllande av klubbens uppgifter. 

Medlem kan hos styrelsen ansöka om nyckel till fiskestugan och vägbommen mot erläggande av 

gällande avgift. Endast styrelsen kan tillstyrka eller avslå sådan ansökan. Beslutet behöver ej 

motiveras. 

Den som skadar klubbens anseende, kan genom enhälligt beslut av styrelsen uteslutas från 

medlemskap. 

Medlem som bryter mot föreskrivna regler för fiske i vatten som förvaltas av klubben kan avstängas 

från medlemskap. 

Medlems rättigheter och skyldigheter: 

• medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter. 

• medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av föreningsorgan. 

• medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 

föreningen. 

• medlem skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutas av 

föreningen. 

• medlemsavgift skall vara erlagd senast det datum som anges på den utskickade fakturan. 

• medlem som inte betalat medlemsavgift senast 31 januari i medlemsåret anses ha begärt 

utträde ur föreningen. 

• om medlemmen har nycklar till klubbstuga eller vägbom ska dessa omedelbar återlämnas vid 

utträde ur föreningen.  

• nycklarna får inte överlåtas till annan person 

 

 



§ 3 

Förvaltning. 

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter vilka utses av 

årsmötet enligt följande 

Ordförande väljes för sig och utses för ett år i sänder. Övriga ledamöter väljes för en tid av två år på 

så sätt att två ledamöter avgår vartannat år. 

Utom ordföranden som utses av årsmötet, äger styrelsen själv rätt att i övrigt konstituera sig 

Två styrelsesuppleanter väljes för ett år i sänder. 

Styrelsen är beslutsmässig när tre ledamöter är närvarande. 

För granskning av klubbens räkenskaper utser årsmötet två revisorer jämte suppleanter. 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot 

före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m 

kommande årsmöte. 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan person har inte rösträtt men kan efter beslut 

av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. (t.ex stugfogde). 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår. 

 

§ 4 

Kallelser, beslutsmässighet och omröstning. 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har 

begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 

ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att mist hälften av samtliga ledamöter är ense om 

beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende 

skall avgöras genom telefonsammanträde. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska 

justeras av mötesordföranden och av särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande menig ska 

antecknas till protokollet. 

 

§ 5 

Styrelsens åligganden. 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 

angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dess stadgar – svara för föreningens verksamhet 

enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att: 

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 

• verkställa av årsmötet fattade beslut 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

• ansvara för och förvalta föreningens medel 

• tillställa revisorerna räkenskaper mm 

• förbereda årsmöte 

 

 

 

 

 



§ 6 

Revision. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 

och övriga handlingar. Revisorer ska inte regelbundet ingå på styrelsemöten. Föreningens 

räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad innan årsmötet. Revisorerna ska granska 

styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till 

styrelsen överlämna revisionsberättelse 14 dagar före årsmötet. 

 

§ 7 

Kommittéer. 

Styrelsen utser de kommittéer och verksamhetsgrupper som behövs för att bedriva klubbens 

verksamhet. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av 

ärenden till sektion. kommitté eller till enskild medlem. 

 

 

 

§ 8 

Mötesverksamhet. 

Under året skall hållas tre medlemsmöten och i följande månader: januari, maj och november, varav 

januarimötet är lika med årsmöte. 

Kallelse till möte skall utfärdas i god tid före mötesdagen genom annons i ortspressen, på hemsidan, 

på Face Book och via E-mail. 

Styrelsen skall kalla till extra möte när den anser detta påkallat. 

På novembermötet beslutas om medlemsavgift och budget för kommande verksamhetsår. 

Novembermötet är även nomineringsmöte till styrelse och tävlingskommitté. 

 

§ 9 

Firmatecknare. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter 

gemensamt eller var för sig. 

 

§ 10 

Stadgar. 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads 

mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av 

stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

 

§ 11 

Klubbens upplösning. 

Beslut om klubbens upphörande skall fattas på två klubbmöten med minst en månads mellanrum, av 

vilket det ena skall vara årsmötet. 

Klubbens eventuella tillgångar skall i så fall tillfalla Sportfiskarnas ungdomsförbund. 

 



§ 12 

Ärenden vid årsmötet. 

1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Godkännande av kallelse. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Utseende av mötesfunktionärer: 

i.  Ordförande. 

ii.  Sekreterare. 

iii.  Två justeringsmän tillika rösträknare. 

6. Styrelsens årsberättelse. 

7. Tävlingskommitténs årsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner). 

12. Behandling av, senast 4 veckor före årsmötet, inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 

13. Val av ordförande på ett år. 

14. Val av två styrelseledamöter på två år. 

15. Val av två styrelsesuppleanter på ett år. 

16. Val av två revisorer på ett år. 

17. Val av en revisorssuppleant på ett år. 

18. Val av ombud. 

19. Val av två stugfogdar på ett år. 

20. Val av valberedning på ett år. 

21. Beslut om arvoden för: 

i.  Ordförande. 

ii.  Kassör. 

iii.  Sekreterare. 

iv.  Tävlingskommitté. 

v.  Stugfogdar. 

vi. Övriga styrelseledamöter. 

vii. Suppleanter. 

viii. Övriga kommittéer. 

ix. Revisorer. 

x. Valberedning. 

22. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller 

annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit 

med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp till beslut på 

årsmötet. 

 

  

 


