STADGAR
FÖR
SPORTFISKARNA TROLLHÄTTAN - VÄNERSBORG
den 18 mars 2008
§ 1.

FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Sportfiskarna Trollhättan – Vänersborg,
vilket förkortas STV.
Föreningen har sitt säte i Trollhättans och Vänersborgs kommuner.
Föreningen är ansluten till Sveriges Sportfiske- & Fiskevårdsförbund.

§ 2.

ÄNDAMÅL OCH SYFTE
Föreningen har till uppgift att bevaka och tillvarata sportfiske- och fiskevårdsintressen
inom Trollhättans och Vänersborgs kommuner med omnejd, bland annat genom:
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§ 3.

arbeta för sportfisket, som sport-, fritids- och rekreationsform inom regionen.
verka för en god och aktiv miljö- och fiskevård syftande till bevarande och
förbättrande av fiskemöjligheterna inom regionen.
genom information samt kurs- och studieverksamhet upplysa och vidareutbilda
sportfiskare samt verka för ökat fiske- och naturvett.
genom information öka kunskaperna om och förståelsen för sportfiske
hos
allmänhet, inom offentliga sektorn och näringslivet.
verka för ett förtroendefullt samarbete mellan fiskevattenägare, yrkesfiskare och
sportfiskare.
genom seriös tävlingsverksamhet främja gemenskapen inom föreningen och stimulera
utlärandet och utvecklandet av olika fiskemetoder.
genom fiskevattensarrenden i största möjliga grad kunna erbjuda sportfiskemöjligheter
i regionen.
MEDLEMSKAP
Medlem i föreningen blir varje person, som erlägger den på föregående års höstmöte
fastställda medlemsavgiften, samt erkänner föreningens stadgar och är villig att verka
för dess ändamål.
Medlemsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast den sista februari.
Som medlem får man tillgång till föreningens olika aktiviteter.

§ 4.

UTESLUTNING
Om medlem befinns bryta mot föreningens stadgar och regler äger styrelsen rätt att
underställa medlemmen föreningens prövning vilket kan resultera i uteslutning.

§ 5.

FÖRVALTNING
Föreningens angelägenheter handhas av en av föreningen vald styrelse, bestående av
sju ordinarie ledamöter, varav minst fem boende i Trollhättans och Vänersborgs
kommuner.
Ordförande och kassören väljs på 2 år, växelvis.
Övriga ledamöter väljes på tvåårsperioder, växelvis två respektive tre ledamöter
vartannat år.
Förutom ordförande och kassör konstituerar styrelsen sig själv.
Suppleanter ska vara två stycken och väljas för ett år.
Styrelsen utser tävlingskommitté, fiskevårdskommitté och ungdomskommitté samt
andra kommittéer om så erfordras.
Styrelsen sammanträder alltid före ordinarie föreningsmöte och i övrigt när
omständigheterna så påkallar.
Styrelsen är beslutsmässig när 4 ledamöter är närvarande.
Vid lika röste tal har ordförande utslagsröst.

§ 6.

FÖRENINGENS FISKEVATTEN
Föreningens vatten kan hyras ut till annan klubb/förening som önskar anordna
fisketävling i föreningens vatten. Hyran bestäms på ett styrelsemöte.
Ansökan om att få hyra föreningens vatten skall inlämnas till styrelsen senast två
månader innan tävlingen.
Den hyrande klubben/föreningen skall inlämna komplett startlista och betala in den
bestämda avgiften senast 14 dagar efter tävling. Om betalning eller startlista ej
inkommit till styrelsen på utsatt tid riskerar klubb/förening att mista rätten att hyra
vatten av föreningen STV.

§ 7.

MOTIONER
Motioner och ärenden vilka skall upptagas till behandling vid årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast sista december.

§ 8.

ÅRSMÖTE
Föreningen avhåller årsmöte i mars månad varje år på plats och tid som av styrelsen
bestäms.
Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 14 dagar före årsmötet.
Övriga föreningsmöten hålles enligt beslut av styrelsen och utannonseras, liksom
årsmötet, i medlemstidningen Draget, föreningens hemsida och/eller lokalpressen.
Vid föreningens årsmöte föredrages styrelse- och revisionsberättelse samt företages
val av styrelseledamöter jämte suppleanter, enlig § 5, samt val av två revisorer jämte
suppleanter och en valberedning bestående av tre personer, varav en är
sammankallande.
Vid samtliga föreningsmöten har närvarande medlemmar lika rösträtt. Alla val sker
öppet, om ej sluten omröstning av någon medlem begärs. Alla beslut avgöres genom
enkel majoritet; vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 9.

REVISION
Föreningens räkenskaper och förvaltning, liksom verksamheten i övrigt, granskas
årligen genom av årsmöte utsedda revisorer.
Räkenskapsförvaltningen ska ske för kalenderår och senast den 1 mars ska
kassaförvaltaren för revisorerna framlägga fullständigt bokslut över föreningens
ställning vid räkenskapsårets slut.

§ 10. STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska för att bli giltiga vara fattat på två på
varandra följande föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte.
§ 11. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning ska för att vara gällande vara fattat på två på
varandra följande föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte.
Om beslut avseende föreningens upplösning fattas, ska sedan föreningens skulder
regleras, och återstående tillgångar anslås till något ändamål som avser fiskets
befrämjande i Trollhättans och Vänersborgs kommuner med omnejd.

