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SYFTE
§1
Vårt viktigaste mål är att behålla naturen så vild och opåverkad som möjligt. Idag har vi ett levnadssätt
som påverkar naturen på ett mycket negativt sätt. Våra vatten försämras stadigt pga. försurning,
förgiftning, överfiske mm. Om vi inte börjar agera är risken uppenbar att det framtida fisket för bl.a.
kommande generationer fördärvas. Vi skall, som sportfiskare, aktivt medverka till att befintliga miljöer
bevaras och där så krävs, medverka till att skadade miljöer återställs. Vår ekologiska anda bör även
prägla vårt sätt att fiska.
§2
Att fiska ekologiskt innebär:
- att fisket skall bedrivas med enkelkrok utan hulling.
- att fångade fiskar återutsätts på ett så varsamt sätt som möjligt.
- att utöva fiskevård som en naturlig del i sportfisket.
§3
Vi skall försöka ge ekonomiskt stöd till organisationer som aktivt verkar för miljöernas bevarande och
räddning. Beslut om detta tas vid årsmöte.
§4
Genom vårt sätt att fiska kan vi främja och sprida våra åsikter om naturen. Vi ska aktivt försöka få
andra sportfiskare att bli medvetna om vikten av ett sportfiske i ekologisk anda, dvs. ett sportfiske
under ansvar.
ANSLUTNING
§5
Den person som bedriver sitt fiske på det ovan beskrivna sättet och är beredd att efterleva våra syften,
våra etiska regler samt våra stadgar kan söka medlemskap. Den sökande bör motivera varför den är
lämplig som medlem i en skriftlig ansökan till styrelsen.
När ansökan godkänns, tillsänds det inbetalningskort för medlemsavgift samt klubbens tygmärke.
Fr.o.m. att medlemsavgiften erlagts är den sökande fullvärdig medlem.
§6
Kännetecknande för föreningen Sportfiske för morgondagen är att alla medlemmar är aktiva
medlemmar. Genom aktivt deltagande på möten eller annan verksamhet skall alla medlemmar bidra till
att klubbens åtagande uppfylls på bästa sätt.
§7
All verksamhet bedrivs utan droger eller alkohol. Alla medlemmar skall följa föreningens etiska regler
och skall bära tygmärket väl synligt under fiske.
UTESLUTNING
§8
Medlem som bryter mot föreningens syften, etiska regler och/eller stadgar kan uteslutas med omedelbar
verkan. Beslut om det fattas av styrelsen efter att man tagit del i vad medlemmen brutit mot och hört
den berörda medlemmen om saken. Beslut om uteslutning måste meddelas skriftligt till både den
berörde och till de övriga medlemmarna. Vid uteslutning måste tygmärket återlämnas.
STYRELSEN
§9
Styrelsens uppgift är att organisera, planera, styra och bevaka föreningsverksamheten. Styrelsen skall
bestå av ett ojämnt antal ledamöter och ska ta beslut genom enkel majoritet vid inte förenade beslut.
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§10
Föreningens styrelse skall bestå av minst en ordförande, en sekreterare och en kassör. Om föreningens
antal medlemmar är många skall styrelsen utvidgas med två ordinarie ledamöter.
§11
Ordföranden är föreningens officiella representant samt leder styrelsens förhandlingar och arbete.
Sekreteraren för protokoll över sammanträden och träder in som vice ordförande om det behövs.
Kassören ansvarar för föreningens avgifter och utgifter, samt postärenden. I övrigt fördelas
arbetsuppgifterna så jämt som möjligt bland medlemmarna. Föreningens firmatecknare är ordföranden
samt kassören eller annan styrelseledamot.
§12
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter är mera än de frånvarande. Suppleanterna
kommer in i styrelsen i turordning när en styrelsemedlem inte kan eller får fortsätta längre med
uppgiften.
MÖTEN
§13
Föreningens årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet (röstberättigad är den medlem som har erlagt årets medlemsavgift).
§14
Föreningens årsmöte hålls under februari månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.
Kallelse och dagordning för årsmöte sändes till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Motioner
och ärenden, vilka skall tas upp till behandling vid årsmötet, måste sändas till styrelsen senast två
veckor innan mötet.
§15
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1: Mötets öppnande
2: Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts
3: Fastställande av dagordningen
4: Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5: Val av justeringsmän samt rösträknare
6: Styrelsens verksamhetsberättelse (både skriftligt och muntligt)
7: Revisorernas berättelse (både skriftligt och muntligt)
8: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9: Behandling av inkomna motioner
10: Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
11: Fastställande av avgifter
12: Val av föreningens styrelseledamöter
13: Val av revisorer samt styrelsesuppleant
14: Mötets avslutning
§16
Styrelsemöten skall ske minst fyra gånger per år. I regel ska bara styrelseledamöter träffas men
styrelsen är fri att bjuda in någon föreningsmedlem vid behandling av ett speciellt ärende (t ex
cirkelledare, webmaster, revisorer osv) vilken inte är röstberättigad vid mötet.
§17
Styrelsen skall kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte om revisorerna kräver det eller om det
finns något ärende som är avgörande för föreningen. Vid extra årsmöte får endast ärenden som
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upptagits i dagordningen avgöras. Kallelse och dagordning för extra årsmöte översändes till
medlemmar senast två veckor före mötet.
§18
Styrelsen kan kalla till allmänt möte om det finns viktig information att ge eller om det finns något
ärende som kräver det. Kallelse måste ske minst en vecka före mötet, men helst två veckor före.
AVGIFTER
§19
Medlemmarna skall betala medlemsavgiften före årsmötet varje år. De nya medlemmarna betalar
årsavgiften för året som går bara om de blir medlemmar mellan januari och september månad. Ifall de
blir medlemmar mellan oktober och december, behöver de inte betala års avgiften för det gående året,
men de har alla medlemsrättigheter redan då.
§20
Medlemmar som är yngre än 16 år och inte fyller under kalenderåret betalar hälften av årsavgiften.
§21
Avgifterna för det kommande året fastställs vid årsmötet och betalas alltid genom postgirot.
VERKSAMHETS- och RÄKENSKAPSÅR
§22
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari t o m 31 december. Styrelsen är vald för
tiden från årsmötet t o m årsmötet påföljande år.
REVISION
§23
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen i god tid före årsmöte. Styrelsen skall
alltid tillse att revisorerna har tillgång och insyn i föreningens räkenskaper och övriga handlingar.
Årsmötet skall välja två revisorer och en styrelsesuppleant för en ettårsperiod.
BESLUT OM OMRÖSTNING
§24
Beslut fattas med acklamation (ja eller nej rop) eller efter omröstning (om så har begärts) där frågorna
avgörs genom enkel majoritet. Undantag gäller vid beslut i stadgefrågor (se § 25).
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslut bekräftas med klubbslag. Om en medlem yrkar på
sluten omröstning så sker därefter.
STADGEFRÅGOR
§25
Vid ändring av föreningens stadgar eller syften krävs beslut vid årsmötet med minst 2/3 av antalet
röster. Förslag till ändringar måste skickas som en skriftlig motion.
§26
I beslut om upplösning av förening skall allmänt möte ange vad föreningens tillgångar skall användas
till.
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