Stadgar renskrivna 21 oktober 2021

Byskeälvens fiskevårdsområde
Västerbottensdelen
Stadgar för fiskevårdsområdesförening, som bildats enligt lagen (1981:533) om
fiskevårdsområden.
Dessa stadgar (§§ 1 - 10) har antagits vid förrättnings-sammanträde 1989-10-03, samt vid
fiskestämma 1990-03-24 (§§ 11 - 30).
Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Västerbottens län
1989-12-14. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1 - 10 i dessa stadgar.
Stadgarna har reviderats enligt den gällande lagen om fiskevårdsområden. (Lagens första
lydelse SFS 1981:533, omtryckt SFS 2010:1874 och senast ändrad SFS 2010:1944.)
Länsstyrelsen har 2020-06-25 prövat/fastställt stadgarnas §§ 1 - 10. Stadgarna gäller således
i sin nya lydelse från 25 juni 2020.
På sista sidan finns också en förteckning över skifteslagens och fastigheters andelar inom
fiskevårdsområdet.
Namn

§1
Föreningens namn är BYSKEÄLVENS
FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING VÄSTERBOTTENSDELEN.

Omfattning

§2
Föreningen förvaltar fisket i BYSKEÄLVENS
FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING, VÄSTERBOTTENSDELEN i
Byske och Jörns socknar, Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Område

Området består av samfällt fiske inom Byske, Lundbäck, Stensjön nr 1 och
2, Stensjön nr 3, Selet nr 3, Landfors, Skogfors, Åfors, Tvärån, Selet nr 1
och 2, Fyllnadsmarken, Selsmoran, Hällfors, Degerliden, Hälleström,
Fällfors, Fällforsliden, Holmstrand, Storvik, Andersfors, Gammelboliden,
Nybo, Åbränna, Ribbfors, Strandfors, Åselet, Hobergsliden, Myrheden,
Kaxliden, Katrineberg, Ulriksberg, Kåtaselet och Hemberg skifteslag,
enskilt fiske inom Furuskogen 2:1, Backa 1:10, Åfors 2:1, Selet 4:1,
Selstorp 1:1, Fällfors 13:1, Fällfors 9:3, Forsberget 1:1, Hundtjärnliden
4:1, Stryckfors 1:6, Åselet 11:1, Blankselet 1:4, 1:8, Hobergsliden 1:7,
Småträskheden 4:1 och Hejkläppen 2:1 samt fisket till de särskilda
fastigheterna Byske 11:1, 12:1, 13:1, 14:1 och Stensjön 4:1.

Havet

I havet inom Byske skifteslag och inom Furuskogen 2:1 avgränsas
fiskevårdsområdet av gränsen mot allmänt vatten.
Området redovisas på upprättad karta.
Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske utom det fasta fisket i
Fällfors.

Syfte

§3
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att
främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen och beaktande av de
föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till
allmänheten.

Medlem

§4
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i
fiskevårdsområdet eller de övriga brukarna m.fl. som avses i 4 § andra och
tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.
Den som äger flera fastigheter har ett medlemskap för det samlade
innehavet. De fiskerättsägare som tillsammans äger en eller flera
fastigheter har tillsammans ett medlemskap.

Regler för fisket § 5
Medlem får fiska inom hela fiskevårdsområdet på det sätt som
fiskestämman beslutar.
Nätfiske

Nätfiske efter lax och öring är inte tillåtet. Nätfiske efter annan fisk och
fiske med mjärde, gäddkrok m.m. får bedrivas av medlem inom det egna
skifteslaget, där det bedöms lämpligt och på det sätt som fiskestämman
beslutar. Fiskestämman kan besluta att tillåta nätfiske efter öring i vissa
sjöar.
Kåtaselet och Hemberg betraktas härvid som ett gemensamt skifteslag.
Nätfiske efter annan fisk än lax och öring har under lång tid bedrivits på de
större selen. Detta fiske är och kommer att vara av stor betydelse för
fiskevården och får därför ej onödigtvis begränsas.

Fiskerättsbevis För utfärdat fiskerättsbevis får fiske bedrivas förutom av medlemmen även
av medlemmens make/maka och därmed jämnställd person samt
hemmavarande barn.
Årsfiskekort

Årsfiskekort utfärdas till medlem, medlems make/maka/sambo, samt
hemmavarande barn. Årsfiskekort berättigar till samma fiske som gäller
för fiskerättsbevis.
I samägd fastighet äger den eller de delägare som inte erhållit
fiskerättsbevis rätt att lösa ett årsfiskekort som berättigar till samma fiske
som gäller för fiskerättsbevis. Avgiften för dessa årsfiskekort skall vara
densamma som för fiskerättsbevis.
Reglerna för dödsbodelägare att utöva fiske skall vara samma som för
delägare i samägda fastigheter.

SCA

SCA äger rätt att lösa 20 årsfiskekort som berättigar till samma fiske som
gäller för fiskerättsbevis. Avgiften för dessa årsfiskekort skall vara
densamma som för fiskerättsbevis. Årsfiskekorten får utfärdas på person

som SCA bestämmer och/eller användas som representationskort utan att
ange någon innehavare. (Beslut 2005-04-07)
Gästkort

Gästkortet är en förmån som tilldelas varje medlemskap. Varje
medlemskap kan erhålla ett gästkort per år. Gästkortet får inte upplåtas
eller överlåtas mot betalning. Gästkortet får inte överlåtas eller upplåtas
vidare av den gäst som nyttjar det.

Upplåtelse

§6
Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning
av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida 23 §
lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen kan avse allt fiske.
De närmare villkoren beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.

Arrendera ut

Föreningen kan besluta att arrendera ut del av fisket. Sådant beslut får inte
strida mot 23 § lagen om fiskevårdsområden.
Avtal om arrenden skall upprättas skriftligen. De närmare villkoren för
arrendet skall beslutas på ordinarie fiskestämma.

Domänfiskekortet

Parallellt med upplåtelse genom föreningen äger Domänverket rätt att sälja
Domänfiskekortet.
Domänfiskekortet får avse sportfiske i älven ovanför Fällforsen, samt fiske
i övriga vatten där Domänverket äger enskilt fiske. Fiskestämman kan
dock, efter samråd med Domänverket besluta att vissa områden undantas
från Domänfiskekortet. Om Domänfiskekorten begränsas på detta sätt
skall Domänverket i stället äga rätt att lösa fiskerättsbevis.
Genom ovanstående upplåtelse avstår Domänverket rätten att lösa
fiskerättsbevis samt all rätt till utdelning.

Uttaxering mm § 7
Uttaxering av bidrag från medlemmarna utöver avgift för fiskerättsbevis
får ej ske.
§8
Medlem som bedriver fiske skall lösa fiskerättsbevis i enlighet med vad
fiskestämman beslutar.
Fiskerättsbevisen skall finnas tillgängliga vid fiske.
Inkomstfördelning

§9
Föreningens årliga behållna avkastning skall användas till fiskevård och
tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen.
Därutöver kan utdelning ske. (Beslut 2003-05-21)

Avkastning

Föreningens tillgångar som framgår av årsredovisningens balansräkning
får aldrig understiga 1 000 000 SEK i dagens penningvärde i likvida medel
efter utdelning. Denna regel anger bara vilken bedömning som ska ske när
frågan om utdelning prövas.

Beräkning av
röster

§ 10
Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning eller
votering begärs. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt
ombud.
Fullmakter ska inte samlas in av föreningen eller dess styrelse.
Vid röstning har varje medlemskap en röst.
Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda
röstetalet.

Fiskestämma

§ 11
Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på den tid och ort som
föreningens styrelse bestämmer, dock senast den 31 mars.
Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då
extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens
medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som
angetts i kallelsen. (Beslut 2016-03-20 och 2017-03-12)

Kallelse

§ 12
Kallelse till fiskestämma skall ske senast tre veckor före stämman.
Kallelse sker till medlemmar genom annons i en lokal tidning till exempel
Norran, på hemsidan och genom email till de som uppgett sin email adress
till styrelsen.
Före ordinarie fiskestämma skall följande dokument finnas tillgängliga för
granskning minst 2 veckor före årsmötet under samma tid:
a) Förslag till dagordning.
b) Styrelsens förslag till beslut.
c) Medlemmarnas motioner.
d) Förvaltningsberättelse där verksamheten för gångna året beskrivs.
e) Årsredovisning med balans och resultaträkning med bilagor där
inventarier mm anges.
f) Revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden.
g) Förslag till verksamhetsplan.
h) Budgetförslag.
i) Valberedningens förslag.
Vid extra stämma ska nödvändiga underlag för de beslut som kallelsen
gäller finnas tillgängliga för granskning inom samma tid.

Dagordning

§ 13
Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare på stämman
3. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om
röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
6. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om hur vinstmedel ska disponeras
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt
suppleanter
11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Val av valberedning
13. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande
verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse
15. Styrelsens förslag till budget
16. Övriga frågor
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt
18. Mötets avslutande
Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar särskild
röstlängd.

Motioner

§ 14
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens
verksamhet. Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem
tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att kunna
upptas på stämman, vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.
Styrelsen skall bereda ingivna förslag från medlemmarna och hålla dem
tillgängliga för medlemmarna enligt § 12.”

Protokoll
tillgängligt

§ 15
Vid fiskestämma skall föras protokoll.
Protokollet skall justeras inom tre veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman.
När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de omständigheter
om rösträtt, delaktighet, ombud mm som har betydelse för att avgöra
resultatet av röstningen. Eventuella reservationer skall antecknas.

Styrelse

§ 16
För föreningen skall finnas en styrelse med säte inom Skellefteå kommun.
Den skall bestå av ordförande och åtta övriga ledamöter samt personliga
suppleanter för dem. Dessa bör vara representerade enligt följande: Två st.
från Domänverket och SCA, tre st. från övre delen (uppströms Fällfors)
och tre st. från den nedre delen (nedströms Fällfors).
När personlig suppleant saknas får istället annan suppleant från samma del
av älven ersätta den frånvarande övriga ledamoten. Finns flera suppleanter
att välja på ska den yngste i ålder ersätta. (Beslut extra årsstämma 201709-26 och ordinarie stämma 2018-03-24.)

Val

§ 17
Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.
Styrelseledamot bör vara fiskerättsägare eller dess familjemedlem.
Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. Vice ordförande utses
inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden för
ordförande är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år.

Uppgifter

§ 18
Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar,
svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.
Om fisket upplåtes till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen
föra talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske som föreningen
upplåter.
Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdet rätt enligt 40 § lagen
(1950:596) om rätt till fiske att som målsägande ange olovligt fiske till åtal
samt vidare verka för beivrande av olaga fiske.
Om fisket utövas på ett sätt som strider mot fiskestämmas beslut äger
styrelsen med stöd av 31 § i lagen om fiskevårdsområde, rätt att ta ut en
kontrollavgift.
Det åligger styrelsen särskilt att
-

till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och
bedrivande (fiskeplan)

-

själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort
för medlemmarna och för allmänheten

-

vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård
och fisketillsyn

-

kalla till fiskestämma

-

bereda väckta motioner

Beslutsförhet

-

årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över
föreningens verksamhet och ekonomi

-

svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell

-

kassören skall vara garantiförsäkrad

-

Årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som hålls
tillgänglig för medlemmarna.

-

Skapa och underhålla ett email register på medlemmar, det åligger
dock medlem att själv meddela aktuell email adress

§ 19
Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i
enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall
sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter
infunnit sig.
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva
antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den
mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs
val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordförande
biträder.

Reservation

§ 20
Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig
mot beslut i ärendet. Sådan reservation skall anmälas i samband med
beslut.

Protokoll

§ 21
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive
ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall
justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett
sammanträdet.

Kallelse mm

§ 22
Kallelse till styrelsesammanträde skall innehålla uppgift om
förekommande ärenden och tillställas ledamöterna minst 14 dagar före
sammanträdet.
Underrättelse om sammanträdet skall inom samma tid tillställas
suppleanterna.
Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela ordföranden
detta. Ordföranden skall omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.
Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid
sammanträdet men har ej rösträtt.

Firmateckning- § 23
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant
att företräda föreningen.
Räkenskapsår § 24
och revision
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast två veckor efter
räkenskapsårets utgång.
Revisorer

§ 25
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall
medlemmarna på ordinarie fiskestämma välja revisorer och suppleanter för
dem. De väljs för ett år i taget. Föreningen ska ha lägst en och högst tre
revisorer. Väljs endast en eller två revisorer ska minst en suppleant väljas.
Minst en revisor i föreningen ska vara auktoriserad. Övriga revisorer kan
vara så kallade lekmannarevisorer.
Minoritetsrevisor – om minst tio procent av de på stämman avgivna
rösterna kräver det får de utse en egen särskild revisor.
Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast
tre veckor före ordinarie fiskestämma.
Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll,
räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

Valberedning

§ 26
Valberedningen skall bestå av minst tre personer varav en
sammankallande, de skall förbereda val. Valberedningen skall på
fiskestämman lämna en muntlig eller skriftlig berättelse över årets arbete.

Överklagande
av beslut

§ 27
Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse
finns bestämmelser i 39 § lagen om fiskevårdsområden.

Stadgeändring § 28
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra
följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie.
För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 16 §
lagen om fiskevårdsområden, d.v.s. stadgarna §§ 1 – 10, erfordras
prövning av Länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett
stämmobeslut.

Upplösning

§ 29
Föreningen kan upplösas genom beslut av Länsstyrelsen. Bestämmelser
om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen
om fiskevårdsområden.

Antagande av
stadgarna

§ 30
Dessa stadgar (§§ 1 – 10) har antagits vid förrättningssammanträde 1989 –
10 – 03, samt vid fiskestämma 1990 – 03 - 24 (§§ 11 – 30).

Fastställelse
av stadgarna

§ 31
Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i
Västerbottens län 1989 – 12 – 14. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1 –
10 i dessa stadgar.

Förteckning över skifteslagens och fastigheters andelar inom Byskeälvens
fiskevårdsområde, Västerbottensdelen. (Domänverkets innehav ej medräknat)
Skifteslag, fastighet

Andel %

Byske

8,1

Lundbäck

0,4

Stensjön nr 1 och 2

2,4

Stensjön nr 3

1,9

Backa

1,2

Selet nr 3

2,0

Landfors

2,1

Skogfors

1,7

Åfors 2:1

0,4

Åfors

0,7

Tvärån

0,9

Selet nr 1 och 2

1,9

Selet 4:1

6,0

Selstorp 1:1

0,3

Fyllnadsmarken

0,9

Selsmoran

1,2

Hällfors

5,5

Fällfors 13:1

2,0

Degerliden

2,9

Hälleström

1,0

Fällfors

11,2

Fällforsliden

0,7

Holmstrand

1,6

Storvik

2,1

Andersfors

0,7

Gammelboliden

1,0

Stryckfors 1:6

0,1

Nybo

0,1

Strinne 1:3

0,5

Åbränna

0,9

Åselet 11:1

6,8

Ribbfors

4,1

Strandfors

1,9

Åselet

4,2

Blankselet

0,6

Myrheden

3,1

Hobergsliden

3,4

Kaxliden

2,9

Katrineberg

1,6

Kåtaselet

7,3

Ulriksberg

1,2

Hemberg

0,5
Summa

100,0

