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STADGAR FÖR SPORTFISKEKLUBBEN STEK’EN 

§ 1 Ändamål och säte 
 
Sportfiskeklubben Stek’en är en ideell förening som har till ändamål: 
 
att    genom arrende av fiskevatten, vård och bevakning av fiske i dessa vatten samt 
genom utsättning av fisk, bereda sina medlemmar tillfälle till gott fiske. 
 
att    befrämja samarbete mellan medlemmarna för utbyte av erfarenheter i 
sportfiskefrågor. 
 
Klubben har sitt säte i Avesta, där dess sammanträden avhålls. 
 

§ 2 Medlemskap 
 
Rätt till medlemskap äger fiskeintresserad person, som ansöker om inträde, och betalar 
föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och regler.  
Antalet medlemmar är begränsat och styrelsen äger rätt att ge medlemmar företräde. 
 
Medlemskap förpliktar till att medverka vid minst en (1) arbetsdag per år i 
klubbens regi. 
 

§ 3 Avgifter 
 
Avgifter till klubben är: 
 
Årsavgift för ordinarie medlemmar. 
 
Kortavgift för gästfiskekort (årskort och dygnskort) för medlems sällskap. 
 
Stugavgift för lån av stuga i samband med fiske. 
 
Fiskeavgifter och regler för fiske utöver de i stadgarnas § 11 föreslås av styrelsen och 
fastställes vid ordinarie eller extra klubbmöte. 
 

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 
 
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 
Granskning av klubbens räkenskaper utföres av revisor utsedd av klubbmötet. 
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§ 5 Sammanträden 
 
Klubben sammanträder till årsmöte före maj månads utgång. 
 
Extra sammanträde avhålls då styrelsen finner detta påkallat. 
 
Kallelse till sammanträde utfärdas per mejl och via klubbens hemsida. 
 
Vid årsmöte avhandlas bl.a: 
 
Styrelsens berättelse över föregående års verksamhet. 
 
Revisorns berättelse för samma år. 
 
Frågan om ansvarsfrihet. 
 
Val av styrelseledamöter enligt § 7. 
 
Val av övriga funktionärer enligt § 8. 
 
Verksamhetsprogram för innevarande år. 
 
Avgifter till klubben (medlemsavgifter). 
 
Övriga frågor som väckts av styrelsen, revisorerna eller av enskild medlemmar delgivna 
styrelsen (sekreteraren) senast 1 april. 
 
Frågor som väcks vid sammanträde och ej behandlats av styrelsen, får ej upptas till 
beslut. 
 

§ 6 Rösträtt och beslutsmässighet 
 
Medlem äger en röst och får inte rösta med mer än en fullmakt. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller 
den mening ordförande biträder. 
 
Klubben tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.. 
 

§ 7 Styrelse och styrelseval 
 
Klubben styrelse består av: 
 
Ordförande 
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Sekreterare 
 
Kassör 
 
Tre ledamöter  
 
Styrelsens ledamöter väljes på årsmöte för en tid av två år. Ordförande och två ledamöter 
väljs udda år. Kassör, sekreterare och en ledamot väljs för period som börjar jämnt år.  
 
Den nya styrelsen tillträder omedelbart efter val. 

§ 8 Övriga funktionärer 
 
Vid årsmöte väljs: 
 
Revisor för ett år. 
 
En revisorsuppleant för ett år. 
 
Valberedning (2 st) för ett år. 
 

§ 9 Styrelsens åliggande 
 
Styrelsen åligger: 
 
att    sköta klubbens verksamhet, inklusive arrende av sjö och stuga, tillstånd för 
fiskisättning (årligen) och tillsyningsmän. 
 
att    ta initiativ och avge yttrande i frågor som främjar eller berör klubbens intresse. 
 
att    handha klubbens ekonomi samt förvalta och redovisa dess tillgångar. 
 
att    sammankall klubben till sammanträden. 
 
att    företräda klubben inför domstolar, myndigheter och tredje man. 
 
att    sköta stuga och klubbens material. 
 
Att  ombesörja och besluta om eventuell utlåning av sjön. 
 
Vid styrelsens sammanträden förs kortfattat protokoll. 
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§ 10 Bestämmelser för fiske 
 
Fiske upplåtes genom medlemskort, gästfiskekort eller dagkort. 
  
Medlemskort och gästkort är personliga och får inte överlåtas.  
 
Dygnskort är giltiga i 24 timmar från på kortet angiven tidpunkt. 
 
Årskort gäller under ett år från 1 maj till 30 april, utom under den tid vattnet är avstängt 
för fiske. 
 
Det åligger fisketillsyningsman att skyndsamt anmäla överträdelser mot de för fisket 
gällande reglerna till närmaste polismyndighet. Ordförande eller sekreterare skall 
meddelas. 
 

§ 11 Ordningsregler 
Se bilaga 1. 
 

§ 12 Stadgeändring 
 
Förslag om ändring av dessa stadgar skall insändas till sekreteraren senast den 1 februari. 
 
Ändringsförslag upptas på föredragningslistan till förestående årssammanträde. 
 
Beslutad ändring skall av sekreteraren anslås på klubbstugan. 
 

§ 13 Upplösning av klubben 
 
Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två av varandra följande 
möten, vara minst ett ordinarie årsmöte. 
 
Samtidigt fattas beslut om disposition av klubbens tillhörigheter. 
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§ 1 Fiskekort ska ovillkorligen medföras vid fiske och skall uppvisas på anmodan. 
 

§ 2 Fiskekort är personliga och kan inte överlåtas, berättigar till fiske med ett spö 
under uppsikt i av klubben arrenderad sjö (Dammsjön). 

 

§ 3 Hemmavarande familjemedlem äger rätt att fiska med eget spö och kan fiska 
ensam utan sällskap av den som löst kortet, kortet ska dock ovillkorligen 
medföras av den fiskande som vid kontroll ska kunna legitimera sig. 

 

§ 4 Medlem med fiskekort äger rätt att medföra gäst till klubbsjön om medlemmen 
löst gästfiskekort eller dagfiskekort, gästen MÅSTE alltid ha sällskap av 
klubbmedlem. 

 
§ 5 Powerbait och liknande beten får inte användas av hänsyn till fiskarnas hälsa. 
 

§ 6 Fångstrapport (via hemsidan) ska avlämnas om regnbåge tagits upp ur sjön. 
Återsatt fisk rapporteras inte. 

 

§  7 Fångstbegränsning max 2 fiskar/dygn (bara regnåge och öring räknas) 
 För gästfiskare max 2 fiskar per löst fiskekort och dygn 
 

§ 8 Pimpelfiske från is är tillåtet. 
 

§ 9 Eldning får endast ske på särskilt iordningställda eldplatser. Utöver detta gäller 
myndigheternas uppmaning om eldningsförbud. 

 

§ 10 Fiskeförbud råder på utlåningsdagar. Meddelas via hemsidan eller med anslag 
vid sjön. 

 

§ 11 Håll rent och snyggt i och omkring vår sjö. Lämna inga sopor, burkar eller flaskor 
efter Dig. 

 

§ 112 KÖR FÖRSIKTIGT och parkera med hänsyn, alla ska kunna nyttja vägen och 
sjöstränderna. 

 
Dessa regler har tillkommit för att skapa största möjliga trivsel i och omkring vårt fiske - 
vänligen respektera dessa.  Tänk på att sjön och marken inte är vår utan att vi arrenderar 
den. 
 
 
Fångsrapport skall lämnas på föreningens hemsida: www.steken.net 
 
Vid överträdelse mot dessa regler kan styrelsen efter utredning utesluta medlem som gjort 
sig skyldig till överträdelse. 
 
 


