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STADGAR
för

Sveriges FisketurismFöretagare
§1

Ändamål

Sveriges FisketurismFöretagare, SFF, har till uppgift:
•
•
•
•
•
•
•
•
§2

att främja sina medlemmars branschintressen, genom att utveckla goda relationer till
myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia
att verka för en positiv utveckling av svensk fisketurism, till gagn för både näringslivet
och samhället i övrigt
att inom verksamhetsfältet verka för en ekologisk helhetssyn
att verka för god etik och sunda konkurrensförhållanden
att verka för en utbildning anpassad till verksamheten
att vara rådgivande organ för medlemmar och samhälle
att uppträda som förhandlingspart och remissinstans i övergripande branschfrågor
att verka för internationellt samarbete inom och utanför EU
Medlemmar

Till medlem i organisationen kan antas företag som i sin verksamhet bedriver fisketurism av
betydande grad. Till associerad medlem utan rösträtt på stämma, kan även antas andra med
tydlig anknytning till verksamhetsområdet.
Medlem antas av styrelsen.
Medlem som inte före den 1 april till styrelsen anmält sitt utträde ur föreningen anses tillhöra
densamma jämväl under påföljande verksamhetsår.
Medlem som uppenbart handlar i strid med föreningens ändamålsparagraf eller i övrigt bryter
mot gällande stadgar eller annars uppträder på ett sätt, som misskrediterar föreningen, kan
efter beslut av styrelsen uteslutas.
§3

Avgifter

Avgifter till föreningen består av medlems- och serviceavgifter vilka fastställs av årsstämma.
§4

Organisation

Arbetsorgan är årsstämma, styrelse, samt tillfälliga och/eller permanenta arbetsgrupper.

§5

Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls senast under maj månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
Kallelse skall utsändas tidigast en månad och senast fjorton dagar före årsstämman.
Extra stämma kan hållas på begäran av minst 1/3 av föreningens medlemmar eller om
styrelsen i övrigt finner det påkallat.
Vid årsstämman har varje fullvärdig medlem en röst. Röstningen kan ske via ombud.
Omröstningen sker öppet om inte annat begärs. Vid omröstningen gäller enkel majoritet, om
inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid
val, då avgörande sker genom lottning.
Motioner och skrivelser som skall tas upp på årsstämman skall vara kansliet tillhanda senast
två månader före årsstämma.
Årsstämma kan inte fatta beslut i fråga som inte tagits upp på dagordningen.
Följande ärenden skall förekomma på årsstämman
1. Val av mötesordförande
2. Val av sekreterare för mötet
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän och rösträknare
5. Frågan om mötet blivet behörigt utlyst
6. Justering av röstlängd
7. Verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år
8. Revisorernas årsberättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Beslut om disposition av vinst eller förlust
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av arvoden
13. Val av föreningsordföranden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Till årsstämman hänskjutna frågor
18. Ärenden anmälda till årsstämman
19. Övriga frågor

§6

Valberedning

Valberedningen utses av årsstämman och består av ordförande, tillika sammankallande och
två ledamöter.

§7

Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av en styrelse med minst fem och högst sju ledamöter.
Styrelsens ordförande väljs för ett år i sänder, övriga ledamöter för två år, dock så att aldrig
mer än hälften av dessa väljs varje gång.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordförande eller om minst hälften av ledamöterna så begär. Kallelse skall ske
minst en vecka i förväg.
Styrelsen är beslutsförd om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträts av ordförande, utom vid val,
där avgörande sker genom lottning.
Vid styrelsens möten skall protokoll föras, vilka skall justeras av ordförande och en ledamot.
§8

Arbetsgrupper

För beredning och bevakning inom olika ämnesområden kan särskilda arbetsgrupper utses,
vilka kan vara tillfälliga eller permanenta. Grupperna tillsätts av styrelsen, som fastställer
gruppernas instruktioner och mottager rapport från dessa. Styrelsen utser ordförande, som
också är sammankallande. Arbetsgrupperna avgör själv sina arbetsformer.
§9

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 10

Föreningens säte

Föreningens säte beslutas av årsstämma.
§ 11

Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgor kan beslutas av två på varandra följande stämmor, varav den ena
skall vara ordinarie årsstämma.
§ 12

Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan beslutas av två på varandra följande stämmor, varav den ena
skall vara ordinarie årsstämma. Stämmor får inte hållas närmare varandra än 14 dagar.
Före beslut erfordras 2/3 majoritet vid den andra stämman. Beslutas om föreningens
upplösning skall organisationens behållna tillgångar delas mellan medlemmarna.
Denna bestämmelse kan inte upphävas genom stadgeändring enligt § 10.

