
1 

 

Antagna första gången vid årsmötet den 17 april 2011 och andra gången vid extra årsmöte den 13 juli 2011 

 
Stadgar för Lindholmens fiskevårds- och tomtägareförening 
 
§ 1 ÄNDAMÅL 

 

Föreningen skall främja medlemmarnas intressen genom att: 

 

1. Verka för trivsamma och ordnade förhållanden inom tomtområdet. 

2. Verka för sammanhållning och god grannsämja i området. 

3. Verka för att olovligt fiske inte förekommer inom föreningens vatten eller olovlig     

avverkning av träd eller annan växtlighet på föreningens mark. 

4. Äga och förvalta fastigheterna Grytnäs 1:1, Lindholmen 1:1 och Lisökalv 1:1 samt 

föreningens övriga egendom. 

5. Vårda och förädla föreningens mark och vatten och samtidigt verka för att föreningens 

medlemmar aktivt deltar i denna process, bl. a genom att tillse att s.k. naturvårdsdagar (städ- 

och röjningsdagar) med deltagande av medlemmarna anordnas. 

 

§ 2 MEDLEMSKAP 

 

Medlemskap kan vinnas av fysisk person som är lagfaren ägare till hel eller del av 

fastighet som ursprungligen utgjort del av någon av fastigheterna Grytnäs 1:1, Lindholmen 

1:1 eller Lisökalv 1:1 i 

Sorunda församling, Nynäshamns kommun 

Som medlem räknas endast den som erlagt stadgeenlig avgift. 

 

Den som vid dessa stadgars antagande är medlem i föreningen utan att vara 

fastighetsägare har rätt att kvarstå som medlem så länge han/hon bebor fastighet inom 

området. 

 

Medlemskap kan erhållas när som helst under året och gäller pågående kalenderår. 

Ansökan om inträde i föreningen görs hos föreningens styrelse. Om styrelsen så begär 

ska ansökan kompletteras med lagfartshandlingar. 

 

Ny fastighetsägare övertar den föregående ägarens medlemskap och tillgodoräknas 

inbetald avgift. Säljaren och köparen har att skriftligen meddela LFTs styrelse om ägarbytet. 

 

Medlem 

 

- har rätt att nyttja föreningens mark inklusive dess brunnar, 

- har rätt att för husbehov fiska på föreningens vatten med fasta fiskeredskap, 

- har rätt att ta del av föreningens handlingar, 

- har efter styrelsens medgivande och efter upprättande av skriftligt avtal rätt att 

på föreningens mark, för eget bruk och på egen bekostnad, disponera en bryggplats, bojplats   

respektive del i sjöbod per fastighet, 

- har rätt till egen brevlåda på föreningens uppställningsplats vid anslagstavlan,  

- är valbar till förtroendeuppdrag i föreningen liksom även medlems 

  familjemedlemmar, 
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Medlem har  inte rätt att på något sätt göra åverkan på eller förstöra föreningens mark eller 

vatten, exempelvis genom att fälla träd, uppföra byggnad,  inhägna eller stänga av mark eller 

dumpa föremål eller avfall i föreningens vatten eller på föreningens mark. Medlem svarar 

gentemot föreningen för den skada som härvid uppkommer 

 

Styrelsen kan, när särskilda skäl föreligger och efter skriftlig ansökan, medge undantag från 

förbudet att fälla träd eller att uppföra byggnad på föreningens mark.  

 

Bryggor, redskapsbodar och andra byggnader på föreningens 

markskall uppföras så att de på bästa sätt tjänar sitt ändamål och på minsta sätt stör 

landskapet och närboende samt är i överensstämmelse med lag 

och myndighets beslut. 

 

Föreningens mark skall skötas i enlighet med av årsmöte fastställd områdesplan jämte 

skogsskötselplan och i övrigt enligt beslut av styrelsen. 

 

All enskild jakt på föreningens mark är förbjuden för medlem eller annan. Styrelsen 

kan besluta om skyddsjakt. 

 

Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter till föreningen eller överträder dess 

stadgar kan uteslutas av styrelsen. 

 

Tvist mellan medlem och föreningen avgörs av domstol. LFT företräds vid tvist av 

styrelsen. 

 

§ 3 EKONOMI & AVGIFTER 

 

Föreningens räkenskapsår löper per kalenderår, 1 januari t o m 31 december. 

 

Medlemsavgift och i förekommande fall förseningsavgift utgår med belopp som fastställs vid 

ordinarie årsmöte och avser pågående kalenderår. 

 

Medlemsavgift skall erläggas efter anmodan. 

 

Medlem som deltar i röjnings- och städarbeten på föreningens mark och vid tidpunkt, vilka 

fastställs av styrelsen eller årsmötet, erhåller en reducerad medlemsavgift. 

 

Medlem som går ur föreningen eller blir utesluten har inte rätt att återfå tidigare erlagda 

avgifter. 

 

§ 4 RÖSTRÄTT 

 

Varje medlem som betalt stadgeenlig avgift har en röst vid LFTs årsmöte. 

 

För varje fastighet kan ej finnas mer än två röstberättigade medlemmar. Om fler än två 

medlemmar finns för en fastighet och deltar vid ett årsmöte, har de två medlemmar som först 

beviljades medlemskap och har betalat årsavgift, rösträtt vid det årsmötet. 

 

Medlem kan rösta antingen genom personlig närvaro eller genom skriftlig fullmakt via ett 

ombud som är medlem i föreningen. Ombud kan endast företräda sig själv och högst 
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ytterligare en medlem. Äkta makar eller personer som lever tillsammans under 

äktenskapsliknande förhållanden, får rösta för varandra utan fullmakt. 

 

§ 5 ÅRSMÖTE 

 

Ordinarie årsmöte skall hållas under perioden 1 april – 15 maj. 

 

Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda genom brevförsändelse 

eller via e-post senast 14 dagar före mötesdagen. Tillsammans med kallelsen skall 

sändas föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas 

berättelse, valberedningens förslag, budgetförslag med förslag till medlemsavgift och 

åtgärder under innevarande verksamhetsår samt eventuellt inkomna motioner med styrelsens 

ställningstagande till dessa. 

 

Motioner som ska behandlas ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.  

 

Röstberättigad medlem har rätt att påkalla rösträkning med begäran om öppen eller 

sluten omröstning. 

 

I händelse av lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst om denne har rösträtt vid 

årsmötet. I annat fall skall omröstningen lottas. 

 

Extra årsmöte hålls då styrelsen anser det lämpligt, eller om revisor eller minst 20% av 

föreningens medlemmar hos styrelsen inlämnat skriftlig framställning om detta. 

 

Ordinarie årsmöte skall innehålla nedanstående dagordningspunkter: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Upprättande av närvarolista. Fastställande av röstlängd med fullmaktsgranskning. 

3. Val av ordförande för mötet. 

4. Val av sekreterare för mötet. 

5. Val av två st justerare/rösträknare. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 

8. Framläggande av föreningens verksamhets- och ekonomiska berättelse. 

9. Revisorernas berättelse. 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

11. Framläggande av styrelsens förslag till budget och åtgärder under innevarande år. 

12. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner. 

13. Fastsällande av budget, medlemsavgift och röjningsrabatt. 

14. Val av ordförande. 

15. Val av ledamöter. 

16. Val av revisorer och ersättare. 

17. Val av tillsynsmän samt fastställande av kostnadsersättning till dessa. 

18. Val av valberedning för nästkommande år. 

19. Övriga frågor. 

20. Senaste datum då årsmötesprotokoll sänds ut till medlemmarna. 

21. Årsmötets avslutande. 
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§ 6 STYRELSEN 

 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra ledamöter. Styrelsen 

utser inom sig sekreterare och kassör. 

Mandattiden för samtliga ledamöter i styrelsen är två år. Ledamöterna väljs växelvis. 

 

Styrelsen kallas till möte av ordföranden eller av minst fyra ledamöter alternativt av 

revisor. 

 

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter blivit kallade senast en vecka före 

mötet och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. I ordförandens frånvaro vid lika röstetal lottas 

omröstningen. 

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden och kassören 

gemensamt. 

 

Styrelsen handhar och förvaltar föreningens egendom samt är gemensamt ansvarig 

för anförtrodda medel. 

 

Styrelsen åligger att: 

 

- verka för främjandet av föreningens ändamål, 

- förvalta och ansvara för föreningens tillgångar, 

- besluta om ärenden som ska behandlas av föreningen, 

- förbereda och ta ställning till ärenden som ska behandlas av årsmötet, 

- besluta om plats för föreningens årsmöte, 

- verkställa av årsmötet fattade beslut, 

- senast den 15 februari överlämna föregående års bokslut och övriga handlingar 

  som krävs till föreningens revisor, 

- avge verksamhetsberättelse över föregående verksamhetsår, 

- upprätta förslag till budget och aktiviteter inom föreningen samt föreslå 

  medlemsavgift, 

- själv eller genom ombud föra föreningens talan inför domstol eller annan 

  myndighet 

- pröva ansökan om medlemskap i föreningen.  

 

Styrelsen skall kalla tillsynsmännen till ett styrelsemöte per år och vid detta tillfälle 

specificera de instruktioner, som skall gälla för tillsynsmännens verksamhet. 

 

Styrelsen får inte fatta beslut om försäljning eller annan belastning av föreningens 

mark eller andra tillgångar. 

 

§ 7 REVISORER 

 

Två revisorer och en ersättare väljs växelvis på två år. 

 

Revisionsberättelsen skall vara avslutad och styrelsen tillhanda senast 1 mars. 

 

Revisorernas uppgifter är att granska föreningens ekonomiska verksamhet, 
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styrelsen och övriga förtroendevaldas förvaltning, protokoll och räkenskaper samt 

inventera föreningens tillhörigheter. 

 

Revisorerna skall avge en skriftlig underskriven berättelse i vilken ansvarsfrihet för 

styrelsen ska till- eller avstyrkas. 

 

Till revisor och ersättare får inte väljas den som är i föreningens tjänst, ledamot i 

styrelsen eller på något vis är släkt med eller på annat sätt närstående föreningens 

kassör. 

 

§ 8 TILLSYNSMÄN 

 

Sju tillsynsmän väljs växelvis på två år fördelade med två på Lisökalv, två på 

Lindholmen, två på Grytnäs och en för föreningens öar. 

 

Tillsynsmännen skall inom sig utse minst en person som kan adjungeras till 

styrelsen. 

 

Tillsynsmännens uppgifter är att ha uppsikt över och föreslå åtgärder för skötsel 

och underhåll av föreningens mark, anläggningar och fiskevatten inom 

sina respektive geografiska ansvarsområden i enlighet med av årsmöte fastställd områdesplan 

jämte skogsskötselplan och i övrigt enligt beslut av styrelsen. Tillsynsmännen leder och 

organiserar naturvårdsdagarna. 

 

Tillsynsmännen ansvarar inför styrelsen.  

 

Tillsynsmännen skall erhålla kostnadsersättning, som fastställs av årsmötet. 

 

§ 9 STADGEÄNDRINGAR 

 För beslut om ändring av stadgarna krävs likalydande majoritetsbeslut på två på 

varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. 

 

§ 10 UPPLÖSNING 

 

Föreningen kan upplösas vid två  på varandra följande årsmöten varav minst ett 

skall vara ordinarie, och då mer än två tredjedelar av medlemmarna i föreningen 

röstat för en upplösning vid båda tillfällena. 

 

Upplöses föreningen skall fastigheterna Lindholmen 1:1, Grytnäs 1:1 och 

Lisökalv 1:1 utan ersättning överlåtas till Lindholmen-Lisö vägsamfällighet. 

Övriga tillgångar skall fördelas lika mellan medlemmarna. 
 


