STADGAR
för

SPORTFISKEKLUBBEN FILIP
Antagna 2018-04-05

§ 1 Ändamål
Sportfiskeklubben Filip har till ändamål
att
att
att

genom arrende av fiskevatten, vård och bevakning av fiske dessa vatten samt genom
utsättning av fisk, bereda sina medlemmar tillfälle till gott fiske.
befrämja samarbete mellan medlemmarna för utbyte av erfarenheter i sportfiskefrågor.
anordna tävlingar.

§ 2 Organisation
Klubben har sitt säte i Filipstad, där dess sammanträden avhålls.
Klubbens medlemmar utgörs av hedersmedlemmar, ordinarie medlemmar och
ungdomsmedlemmar.

Till hedersmedlem kallas person som nedlagt stort arbete för klubben eller på annat sätt
förtjänstfullt bidragit till klubbens verksamhet.

Som ungdomsmedlem kvarstår medlem t.o.m. det kalenderår han/hon fyller 17 år.
Övriga är ordinarie medlemmar.
§ 3 Medlemskap
Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person, som ansöker om inträde, och betalar
föreskrivna avgifter samt efter lever klubbens stadgar och föreskrifter.

Val av hedersmedlem avgörs på årsmöte på förslag av styrelsen.
§ 4 Avgift
Avgifter till klubben är:
 Årsavgift för ordinarie medlemmar.
 Årsavgift för ungdomsmedlemmar.
 Fiskeavgifter: Dygnskort (medlem)
Turistkort (icke medlem)
Årskort (medlem)
 Stugavgift.

Klubbmedlems maka/make/sambo/barn under 17 år samt barnbarn under 10 år, får tillsammans
med medlem fiska gratis om denne innehar gällande dygns eller årskort. För årskort skall
maka/make/sambo vara medlem för att få fiska på medlems årskort, för ungdomar gäller
samma regel som för dygnskort.

Sammanlagda fångsten får ej överskrida maxfångsten för ett fiskekort.
Klubbens båtar får avgiftsfritt lånas.
Fiskeavgifterna och bestämmelser för fiske utöver de i stadgarnas § 13 för respektive
fiskevatten föreslås av styrelsen och fastställes vid ordinarie eller extra klubbmöte.

Fisketillsynsmän äger rätt till avgiftsfritt fiske under utövande av sitt uppdrag.
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§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår.
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
Granskning av klubbens räkenskaper utföres av två revisorer.
§ 6 Sammanträden
Klubben sammanträder till årsmöte före mars månads utgång och till höstmöte under oktober.
Extra sammanträde avhålls då styrelsen finner detta påkallat.
Kallelse till sammanträde utfärdas i Filipstads Tidning och anslås på klubbens anslagstavlor
minst en vecka före sammanträdet.

Vid årsmötet avhandlas bl.a:
Styrelsens berättelse över föregående års verksamhet.
Revisorernas berättelse för samma år.
Fråga om ansvarsfrihet.
Val av styrelseledamöter enligt § 8.
Val av övriga funktionärer enligt § 9.
Verksamhetsprogram för innevarande år.
Årsavgifter till klubben (medlemsavgifter).
Övriga frågor som väckt av styrelsen, revisorerna eller av enskilda medlemmar delgivna
styrelsen (sekreteraren) senast 1 februari.

Frågor, som väcks vid sammanträde och ej behandlats av styrelsen, får ej upptas till beslut.
§ 7 Rösträtt och beslutsmässighet.
Medlem äger en röst och får inte rösta med mer än en fullmakt.
Styrelsen är beslutsmässiga när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den
mening ordförande biträder.

Klubben tecknas av ordförande och kassör.
§ 8 Styrelse och styrelseval
Klubbens styrelse består av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamot (handlägger ungdomsfrågor)
Tävlingsledare
Två suppleanter.

Styrelsen väljs på årsmöte för en tid av två år. Ordförande, kassör, ledamot och en suppleant
väljs för period som börjar på jämnt år. Övriga för period som börjar udda år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vice sekreterare. Den nya styrelsen tillträder
omedelbart efter val.
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§ 9 Övriga funktionärer.
Vid årsmöte väljs:
Två revisorer för ett år
En revisorsuppleant för ett år
Åtta fisketillsynsmän för tre år efter hand som vakans uppstår
En materialförvaltare och en stugfogde för två år för period, som börjar med jämnt år
Två biträden till tävlingsledaren för två år.
Valberedning (3) för ett år.

Kontaktman med Oxhälja utses av styrelsen.
§ 10 Styrelsens åläggande.
Styrelsen åligger:
att
att
att
att
att
att

sköta klubbens verksamhet.
ta initiativ och avge yttrande i frågor som främjar eller berör klubbens intresse.
handha klubbens ekonomi samt förvalta och redovisa dess tillgångar.
sammankalla klubben till sammanträden.
anordna sammankomster för klubbens medlemmar och tävlingar.
företräda klubben inför domstolar, myndigheter och tredje man.

Vid styrelsens sammanträden för kortfattat protokoll.
§ 11 Stugfogde
Stugfogden ansvarar främst för vård och utlåning av klubbens stuga, inventarier m.m.
§ 12 Materialförvaltare
Materialförvaltaren ansvarar främst för tillsyn och vård av klubbens båtar.
§ 13 Bestämmelser för fiske
Fiske upplåtes genom klubbens gällande fiskekort eller i vissa vatten gällande medlemskort.
Dessa är personliga och får inte överlåtas. Korten skall vid fiske ovillkorligen bäras synligt och
skall på anmodan av fisketillsynsman överlämnas för granskning.

Dygnskort och turistkort är giltiga i 24 tim. från på kortet angiven tidpunkt.
Vid fiske med årskort räknas fiskedygnet när fisket påbörjas och 24 timmar framåt.
Årskort gäller under ett år från inköpsdag, utom under den tid vattnet är avstängt för fiske.
I antalet tillåten fångst av fiskar per fiskekort inräknas endast s.k. ädelfisk.
För att minska gädd- och kräftbeståndet i vattnen beslutar styrelsen om särskilt fiske.
I bäckarna mellan klubbens sjöar är allt fiske förbjudet.
Det åligger fisketillsynsman att skyndsamt anmäla överträdelser mot de för fisket gällande
reglerna till polismyndighet i Filipstad eller närmaste polisman. Ordföranden eller sekreteraren
meddelas (fisketillsynsman instruktion 1955:274).
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§ 14 Ordningsregler
Medlem och innehavare av turistkort skall följa klubbens bestämmelser för fiske och följande
ordningsregler:

Medlemskort skall medföras vid fiske i klubbens vatten. Strandområden, som begränsar
klubbens vatten, får endast utnyttjas i den mån markägaren medger.

Nedskräpning av naturen får på inga villkor förekomma.
Parkering av fordon skall ske på iordningställda parkeringsplatser eller där trafiken inte
hindras. Väg till fiskevatten får ej trafikeras med fordon vid dåligt väglag t.ex. tjällossning.

Klubbens båtar får inte användas för bad och utflykter utan endast för fiske.
Sommartid är det förbjudet att uppgöra öppen eld utanför eldstäder.
Varje fiskare är skyldig att underkasta sig kontroll av medlemskap och fiskekort.
Granskningen utförs av fisketillsynsmän försedda med länsstyrelsens tillstånd.
Medlemmar, som upptäcker överträdelser såväl gällande fiske- som ordningsregler, bör påtala
detta för vederbörande samt anmäla till ordförande eller sekreteraren.

Klubbstugan är tillgänglig för medlemmarna. Beställning genom stugfogden.
Fångad fisk får ej saluföras.
Fiskedygnet börjar när fisket påbörjas, och 24 timmar framåt.
§ 15 Uteslutning
Har medlem gjort sig skyldig till handling, som innebär brott mot god sportmannased*,
överträtt klubbens stadgar, bestämmelser för fiske eller ordningsregler kan han/hon uteslutas ur
klubben. Beslut härom fattas av styrelsen.

Frågan om uteslutning får dock ej upptas till avgörande förrän medlemmen bereds tillfälle att
inom viss bestämd tid yttra sig i ärendet.

Om medlem ej inbetalt årsavgiften före den 1 mars har styrelsen befogenhet att utesluta
honom/henne ur klubben.

§ 16 Stadgeändring
Förslag om ändring av dessa stadgar skall insändas till sekreteraren senast den 1 februari.
Ändringsförslag upptas på föredragningslistan till förestående årssammanträde.
Beslutad ändring skall av sekreteraren anslås på klubbens anslagstavlor.
§ 17 Upplösning av klubben.
Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut på två av varandra följande
möten, varav minst ett ordinarie årsmöte.

Samtidigt fattas beslut om disposition av klubbens tillbehörigheter.
* = ”God sportmannased” innebär att:







inte uppträda störande mot andra fiskande personer.
inte tränga sig in vid redan uttagna fiskeplatser.
inte rensa fisk på bänkar och bord.
inte kasta cigarettfimpar i vattnet.
lämna fiskeplatsen städad från fiskelinor och skräp.
använda befintliga eldstäder/platser.
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