
	
 
STADGAR FÖR SPORTFISKEKLUBBEN BÖRSTINGEN 
 
§ 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL 
 
Föreningen	har	till	uppgift	att	verka	för	fiskevård	och	fiskevårdsinsatser	i	syfte	att	
främja	allmänhetens	möjligheter	till	fritidsfiske	i	Lule	älv	inom	Bodens	kommun.		
 
Detta genomför föreningen genom att 
 

• genomföra verksamheten enligt dessa stadgar 
• samverka med Bodens kommun, vattenfall, fiskerättsägare och andra intressenter 
• genomföra informationsmöten för medlemmarna 
• genomföra utbildningar för medlemmarna 
• säkerställa att fisketillsynen genomförs på ett bra sätt 

 
 
§ 2 MEDLEMSKAP 
 
Inträde	i	klubben	kan	beviljas	varje	fiskeintresserad	person	som	anmäler	sig	som	
medlem,	betalar	föreskrivna	avgifter	och	efterlever	klubbens	stadgar	och	föreskrifter.	
Den	som	skadar	klubbens	anseende	eller	inte	betalar	föreskriven	medlemsavgift	kan	
genom	beslut	av	styrelsen	uteslutas	ur	klubben.	
	
	
§ 3 MEDLEMSAVGIFTER 
	
Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår fastställs vid ordinarie årsmöte. 
 
§ 4 FÖRENINGENS ORGANISATION 
 
Föreningens organisation består av 
 

• Årsmöte 
• Styrelse 
• Revisorer  
• Valberedning 

 
Styrelsen 
På årsmötet väljs ordförande för ett år och kassör samt 7 ledamöter. 
Ledamöterna väljs på 2 år. När styrelsen konstituerar sig så väljer de vice ordförande, 
sekreterare och hamnansvarig. 
 
Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande. 
  
 
 
 



	
Styrelsefunktionärernas åliggande 
Ordförande eller, vid förfall för denne, vice ordförande åligger att: 
övervaka klubbens verksamhet 
leda styrelsen och de allmänna sammanträdenas förhandlingar utom årsmötesförhandlingarna 
företräda klubben inför domstolar, myndigheter och tredje man. 
 
Sekreteraren åligger att: 
sköta klubbens korrespondens 
fungera som arkivarie 
upprätta förslag till årsberättelse 
 
Kassören åligger att: 
handha och svara för klubbens penningmedel och värdehandlingar samt att föra dess 
räkenskaper 
inkassera klubbens medlemsavgifter och övriga inkomster 
verkställa av ordföranden godkända utbetalningar 
inför styrelsen avge rapport om klubbens ekonomi 
 
Revisorer 
På årsmötet väljs 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för ett år. 
Det åligger revisorerna att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning under det 
räkenskapsår för vilket de valts.  
Det	åligger	dem	även	att	i	samband	med	årsmötet	avge	revisionsberättelse	för	
föregående	räkenskapsår. 
 
Valberedning 
På årsmötet väljs 3 ledamöter i valberedningen för ett år, varav en skall vara sammankallande. 
Det åligger valberedningen att till årsmötet presentera ett förslag på ordförande, kassör och 
styrelseledamöter och revisorer.  
	
§ 5 SAMMANTRÄDEN 
 
Utöver årsmötet åligger det styrelsen att kalla till extra medlemsmöte när viktigare fråga skall 
avgöras. 
 
§ 6 ÅRSMÖTE 
 
Årsmöte skall hållas årligen före 1 mars. 
Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet genom det sätt som styrelsen tycker 
är bäst. 
 
På årsmötet skall följande frågor behandlas: 
 

• Mötets öppnande 
• Val av mötesfunktionärer (Ordf. för mötet, sekreterare, justeringsmän och rösträknare) 
• Styrelsens årsberättelse/förvaltningsberättelse 
• Revisorernas berättelse 
• Fråga om ansvarsfrihet 
• Val av styrelseledamöter enl. stadgarna § 4 



	
• Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant 
• Val av tre ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande 
• Budgetförslag för nästkommande verksamhetsår 
• Förslag på verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 
• Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår 
• Styrelsens förslag  
• Av medlemmarna inlämnade motioner  
• Övriga frågor 
• Mötets avslutande 

 
Varje medlem äger rätt att medföra fullmakt för en (1) annan medlem. 
 
§ 7 MOTIONER 
 
Motioner till årsmöte skall inlämnas skriftligt senast 15 januari till sekreteraren. 
 
§ 8 VAL 
 
Val av styrelse och revisorer sker öppet såvida inte annat valsätt påyrkas.  
Vid lika antal röster skiljer lotten. 
 
§ 9 VERKSAMHETSÅR 
 
Klubbens verksamhetsår omfattar samma tid som räkenskapsåret, d v s 1 januari – 31 
december. 
 
§ 10 STADGEÄNDRING 
 
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande 
möten varav ett skall vara årsmöte. 
För att förslaget skall antas av mötet fordras att det biträdes av minst 2/3 av de närvarande 
medlemmarna. 
 
§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
 
Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten 
varav ett skall vara årsmöte. Vid båda dessa möten skall, om förslaget skall gå igenom, minst 
2/3 av de närvarande medlemmarna biträda förslaget. Förslag till upplösning skall vara väckt 
och kallelse till möten enligt ovan ha utgått genom annonsering senast tre veckor före vardera 
mötet. Vid beslut om upplösningen av föreningen skall beslut fattas om föreningens 
tillgångar. I första hand skall dessa användas för fiskefrämjande åtgärder. 
 
 
Dessa stadgar är antagna och godkända vid årsmöte i samband med klubbens bildande 1973- 
04-13 och reviderade vid årsmöten 1994, 1995, 2000 och 2003. Slutligt fastställda vid 
årsmöte 2016-02-29. 
 
Tidigare utgåva 2004-02-25 utgår. 
	


