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STADGAR  
för 
SwedenFishing, ekonomisk förening 
Nedanstående stadgar är antagna vid konstituerande stämma 2013-11-05 vid Dömle Herrgård. 
 

§ 1 Föreningens firma 

SwedenFishing, ekonomisk förening.  
 

§ 2 Ändamål och verksamhet 

SwedenFishing är en näringslivsorienterad nationell förening med syfte att främja medlemmars 
ekonomiska intressen genom: 

• att främja sina medlemmars intresse. 
• att nationellt och internationellt marknadsföra Sveriges mycket rika möjligheter för hållbar 

fisketurism och även arbeta för produktutveckling av dessa. 
• att arbeta för att Sverige blir Europas ledande destination inom hållbar fisketurism, 
• att påverka tillvaratagandet av hållbar fisketurism som en resurs för utveckling längs kuster, 

i skogs-, jordbruksbygder och fjälltrakter i Sverige, d.v.s. i hela landet. 
• att arbeta för ett stärkt och väl sammanhållet nätverk av svenska fisketuristföretag och 

deras samarbetspartners inom lokala, regionala och centrala aktörer samt andra aktörer och 
företag som har nytta av en stärkt fisketurism i Sverige.  

 
Medlem deltar i verksamheten genom att marknadsföra sitt utbud och stödja utvecklandet av 
föreningens tjänster.  
 

§ 3 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Sandvikens kommun, Gävleborgs län 
 

§ 4 Medlemskap 

Till medlem kan antas en juridisk person med intresse av att främja svensk hållbar fisketurism 
som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av 
föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Medlem som icke före ingången 
till nytt räkenskapsår till styrelsen anmält sitt utträde ur föreningen anses tillhöra densamma 
även det påföljande verksamhetsåret med de rättigheter och skyldigheter som då följer. 
 

§ 5 Medlems skyldigheter  

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av årsstämman fastställda 
medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Den som ej erlagt 
föreskrivna avgifter uteslutes automatiskt ur organisationen. I den omfattning vilken årsstämma 
beslutar är medlem som levererar fiskeupplevelser skyldig att uppfylla föreningens krav på en av 
styrelsen godtagbar, hållbar och välordnad fisketurism. 
 

§ 6 Insats  

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på kronor 100. Insatsen betalas inom 
två veckor efter att medlemskap beviljats genom inbetalning på föreningens konto. En insats 
återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. 
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§ 7 Medlemsavgift  

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av årsstämman, 
dock högst 500 kr. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen 
bestämmer. Medlemsavgiften är ej momspliktig och ej avdragsgill.  
 

§ 8 Serviceavgift 

För nyttjande av föreningens tjänster skall medlem erlägga en serviceavgift. Medlem kan därtill 
överenskomma med föreningen om en rad tilläggstjänster. Serviceavgift och eventuella 
tilläggstjänster och former för dess uttaxering fastställes, och betalas på sätt och inom tid, som 
styrelsen bestämmer. Serviceavgift är momspliktig och avdragsgill i medlemmens rörelse 
 

§ 9 Uteslutning  

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslutet fattas 
av styrelsen med 2/3 majoritet. Beslutet kan inte överklagas. 
 

§ 10 Avgång  

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en 
avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter 
det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har 
inträffat en annan omständighet som föranlett avgången. 
 

§ 11 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra och högst tio styrelseledamöter med lägst tre 
och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av 
årsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma. Ordföranden väljs av 
årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller när minst tre styrelsemedlemmar begär 
det, och är beslutsmässig när minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut fattas medels 
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. 
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, AU, om tre medlemmar. 
 
Ordföranden väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år utom första 
gången då val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på ett år och hälften på två år. 
 
Ordföranden åligger 
• att låta kalla styrelsen och föreningen till sammanträden, 
• att leda förhandlingarna vid sammanträden, 
• att svara för att årsmötenas, allmänna mötenas och styrelsens beslut bringas till verkställighet, 
samt 
• att vara föreningens officiella representant. 
 
Sekreteraren åligger 
• att under ordförandens tillsyn sköta, eller tillse driften som av styrelsen delegerats till annan, av 
alla löpande göromål som medlemsförteckning och föreningens korrespondens. 
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Kassör åligger 
• att under ordförandes tillsyn omhänderta föreningens penningmedel och häröver föra bok, 
eller tillse driften som av styrelsen delegerats till annan, av alla löpande göromål, samt 
• att senast den 1 mars varje år ha räkenskaperna avslutade och färdiga att ställas till 
revisorernas förfogande. 
 

§ 12 Revisorer  

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning 
utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie årsstämma för tiden 
fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma. 
 

§ 13 Räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 
 

§ 14 Årsredovisning 

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma. 
Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 
 

§ 15 Ärenden på ordinarie årsstämma  

Ordinarie årsstämma hålls inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie 
årsstämma ska följande ärenden behandlas:  

1. val av ordförande vid årsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av 
protokollförare  
2. godkännande av röstlängden  
3. val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar protokoll  
4. frågan om årsstämman blivit utlyst i behörig ordning  
5. fastställande av dagordningen  
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras  
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna  
10. insats och övriga avgifter för kommande verksamhetsår  
11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas  
12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter  
13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  
14. val av valberedning, varav en sammankallande.  
15. övriga ärenden som ska tas upp på årsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.  

Förslag som skall behandlas på årsmötet skall inkomma till styrelsen minst tre veckor före mötet. 
 

§ 16 Valberedning 

Valberedningen ska eftersträva att till stämman föreslå en styrelse som är representativ för 
medlemmarnas verksamhetsinriktning, storlek, geografiska spridning och andra relevanta 
faktorer. Valberedningen föreslår, efter samråd med styrelsen, antalet styrelseledamöter för 
kommande verksamhetsåret.  Vid lika röstetal har den sammankallande utslagsrösten. 
 



                                                                                                                                                  
  Sid 4/4 

 

 
§ 17 Kallelse till årsstämma och andra meddelanden  

Styrelsen kallar till årsstämma. Kallelse till årsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden 
som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas senast fyra veckor före ordinarie årsstämma och 
senast två veckor före extra årsstämma.  
Kallelse till årsstämma och andra meddelanden kan ske med posten eller via e-post till samtliga 
medlemmar. Då kallelse gått ut till årsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna 
om detta genom brev eller e-post. 
 
Rösträtt på stämman har varje närvarande medlem med en röst. Rösträtten får endast utövas av 
medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom 
ombud. En medlem får endast representera sig själv respektive en medlemsorganisation. 
Omröstning på årsstämma sker öppet, förutom vid votering gällande personval. Lika röstetal i 
personval avgörs genom lottning, i övrigt har ordföranden utslagsröst. 
 
Extra stämma skall hållas när styrelsen anser att det behövs, revisorerna begär det eller när minst 
en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. 
 

§ 18 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan endast äga rum på årsstämman eller på extra årsstämma, 2/3 
majoritet gäller i båda fallen. Förslaget till ändring måste finnas i kallelsen.  
 

§ 19 Vinstfördelning  

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden har skett, enligt årsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till 
medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.  
 

§ 20 Upplösning av föreningen  

Föreningens upplösning kan endast äga rum på årsstämma med minst 2/3 av föreningens 
samtliga medlemmar eller, om sådan majoritet ej uppnås, beslutas på ännu en stämma med 
enkel majoritet. Skulle föreningen upplösas, tillfaller dess tillgångar en organisation med liknande 
verksamhet eller disponeras på annat sätt, som i sådant fall skall beslutas på sist hållna 
årsstämma eller extra stämma. 
 

§ 21 Förenklat skiljeförfarande 

Tvist med anledning av dessa stadgar skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. 
 

§ 22 Övrigt  

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. 
 


