Pargas Sportfiskare Paraisten Urheilukalastajat ry
STADGAR
1§
Föreningens namn är Paraisten Urheilukalastajat-Pargas Sportfiskare och dess hemort
är Pargas Stad. I dessa stadgar kallas föreningen sällskap
2§
Sällskapets syfte är att främja sina medlemmars möjligheter att idka fiske för eget behov.
För att förverkliga sitt syfte skall sällskapet :
1) Anskaffa fiskevatten och fiskerättigheter för sina medlemmar
2) Sköta och nyttja fiskevatten så att det fiske som därutöver inbringar ett så gott resultat som möjligt
3) Övervaka och se till att sällskapets medlemmar iakttar gällande lag ,sällskapets beslut och god sed.
4) Knyta förbindelser med organisationer och inrättningar, som utövar rådgivning i
fiskerihushållningsfrågor i angelägenheter som röra vård och användning av fiskevatten för att på detta och
andra sätt öka sina medlemmars intresse för och kännedom om fiskerihushållningen
5) Utöva rådgivning vid anskaffning av fiskeredskap
6) Anordna utfärder, fester, utställningar , lotterier och annan likartad verksamhet för att stöda ekonomin
7) Sällskapet kan äga och förvalta fast egendom
8) Sällskapet kan ansluta sig som medlem till fiskeriväsendets centralorganisationer
9) Sällskapet utövar ingen som helst politisk verksamhet.
3§
Till medlem i sällskapet antas varje utövare av sportfiske som åtnjuter gott anseende .
Utlänningar kan med de begränsningar som föreningslagen tillåter väljas till medlemmar i sällskapet,
om valet anses synnerligen önskvärt för att främja sällskapets syftemål .
Medlemmarna är antingen sådana som årligen erlägger avgift eller hedersledamöter.
Till hedersmedlemmar kan väljas personer som speciellt förtjänstefullt har verkat till förmån för
sällskapets syftemål eller för fiskevården i landet.
4§
Vid anslutning till sällskpet betalar varje medlem en inskrivningsavgift samt en årlig medlemsavgift
vilka avgifters storlek fastslås vid årsmötet. Hedersmedlemmar är befriade från medl.avgifter.
Om extra avgifter besluter direktionen med de begränsningar som på mötet bestäms.

5§
Om medlem gjort sig skyldig till brytande av dessa stadgar, av fiskelagen eller av god sed eller på något annat
sätt handlat i strid mot sällskapets syften kan styrelsen utesluta honom / henne ur sällskapets gemenskap.
Utesluten person kan på enhälligt beslut av direktionen återupptas som medlem.
Efter att ha fått vetskap om direktionens beslut om uteslutningen har medlem rätt att inom 30 dagar överklaga
detta inför sällskapets sammanträde, som bör stadfästa sitt beslut med 2/3 majoritet.
Ärenden ,som rör återupptagandet av person som på sällskapets sammanträdes beslut uteslutits, bör avgöras
av sällskapets årsmöte.
Medlem som önskar utträda ur sällskapet bör skriftligen meddela detta till direktionen eller till dess ordförande
eller anmla därom muntligen vid sällskapets sammanträden ,varvid hans anmälan antecknas i protokollet,
och må han erlägga sin medlemsavgift för det år under vilket han utträder ur sällskapet.
6§
Sällskapets angelägenheter skötes av dess direktion som utgörs av styrelse.
Till direktionen hör : Ordförande jämte 6 ordinarie och 3 ställföreträdande medlemmar,
som alla väljs för ett år åt gången.
Inom direktionen som är beslutför om minst 4 medlemmar är närvarande väljs viceordförande och sekreterare.
7§
Direktionens uppgift är :
1) Att sammankalla sällskapets sammanträden och förbereda de ärenden som därvid skall behandlas
2) Att ombesörja sällskapets tillgångar och förvaltning
3) Att verkställa beslut som fattats på sällskapets sammanträden sam övervaka att besluten och dess stadgar
följs
4) Att uppgöra medlemsförteckning
5) Att förse medlemmar med fiskekort (medlemskort)
6) Att sköta de fiskevatten som sällskapet utnyttjar och tillvarata dess rättigheter
7) Att råda medlemmarna vid anskaffningen av fiskemöjligheter och fångstredskap
8) Att utse sällskapets funktionärer och bestämma deras arvoden
8§
Sällskapets namn tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans eller av endera tillsammans med
med någon annan i direktionen.
9§
Vid årsmötet som hålls före den 15 april varje år behandlas följande ärenden.

1) Föredra direktionens redogörelse för föregående verksamhetsår
2) Föredra bokslutet och uppläsa revisorernas utlåtande
3) Fatta beslut om beviljande av frihet från redovisning och ansvar
4) Fatta beslut om direktionsmedlemmars och eventuella andra funktionärers och revisorers arvoden
5) Fatta beslut om medlems- och inskrivningsavifternas storlek
6) Välja sällskapets ordförande
7) Välja direktionsmedlemmar
8) Välja 2 revisorer och 2 suppleanter för dem
9) Väljes eventuella övriga bestyrelser / komitèer
10) Besluta hur kallelser till sammanträden annonseras
11) Eventuella andra ärenden
10 §
Sällskapets räkenskapsår är kalenderåret och bokslutet bör fastställas och framläggas före den 15 februari
varje år för revisorerna som bör avge sitt utlåtande senast den 15 mars.
11 §
Sällskapet sammankallas antingen genom meddelande som utskickas till varje medlem under den adress
som antecknats i medlemsförteckningen , eller genom annons i en finsk och svensksprågig tidning som
utkommer i Pargas .
Andra meddelanden till medlemmar ombesörjes på samma sätt Kallelse bör postas eller annons därom
publiceras minst 7 dagar före årsmöte och 5 dagar före sällskapets
övriga möten och sammanträden
12 §
Förslag om ändring av dessa stadgar ,eller om sällskapets upplösning, kan upptas till behandling endast under
den förutsättningen, att ärendet anmälts till direktionen minst 2 veckor före sammanträdet.
Förslaget kan godkännas med ¾ majoritet och beslut bör för att träda ikraft bekräftas vid påföljande möte
som bör hållas efter att minst en månad förflutit
13 §
Om sällskapet upplöses eller om dess verksamhet upphör, doneras medel till någon inregistrerad stiftelse
som befrämjar fiskodling.
14 §
För övrigt följes föreningslagen
Justitieministeriet har den 16 juni 1955 godkänt denna förening att införas i föreningsregistret
och har till föreningens namn bifogat ry (rf)

