
 

 

Stadgar för Pörtö Bodö Delägarlag 

Delägarlagets hemort är Borgå stad 

Till delägarlaget hör det samfällda vattenområdet 638-450-876-2 av Onas by i Borgå stad.  

Delägarlagets vatten är till arealen  4878,0457  hektar och finns utmärkt i kartbilaga 1. Till 

delägarlagets gemensamma områden hör dessutom tillandningar och andra gemensamma områden 

som har samma fastighetsbeteckning som ovannämnda vatten och delar av vatten. 

Delägarlaget har på stämman den 11.5.2019 antagit följande stadgar: 

  

1 § 

Delägarlagets uppgift är att sköta förvaltningen och övriga angelägenheter som gäller det samfällda 

området.  

Delägarlagets uppgift är att inom sitt område ordna fisket enligt nyttjande- och vårdplanen på så sätt 

att avkastningen och användningen av fiskresursen är hållbar och mångsidig och fiskbeståndens 

naturliga livscykel samt fiskbeståndets och den övriga vattennaturens mångfald tryggas.  

Delägarlagets beslutanderätt utövas av delägarstämman, med undantag av de uppgifter som med dessa 

stadgar delegerats till delägarlagets styrelse.  

 

2 § 

I delägarlagets fiskevatten bedrivs fiske på så sätt som är stadgat i lag om fiske eller med stöd av den 

samt närmare föreskrivs i dessa stadgar och beslut som delägarlagets stämma fattat. 

Delägarlagets stämma kan för att förbättra fisk- eller kräftbeståndens produktivitet eller för att bevara 

dessa besluta om begränsningar gällande fisket eller kräftfångsten. 

 

3 § 

Rätten till nyttjandet av fiskevattnet bestäms utifrån redskapsenheter så att totalantalet redskapsenheter 

inom delägarlagets vattenområde är högst 9200 redskapsenheter.  

Olika fångst- och fiskeredskaps redskapsenheter bestäms av delägarlagets stämma.  

Fördelningen av redskapsenheter sker på basis av varje delägares andel i vattenområdet så att 

bråkdelar avrundas uppåt till närmaste hela tal. Som grund för fördelningen användes 

delägarfastigheternas sammanlagda röstetal 300.000. 

De redskapsenheter som delägarna inte löst in kan användas till att bevilja fisketillstånd för 

fritidsfiske, kommersiellt fiske, provfiske och forskning samt vårdfiske.  

Redskapsenheterna kan även fördelas på andra grunder enligt stämmans beslut.  



 

 

Rätt att använda laxfälla, storryssja eller trål beviljas årligen av ordinarie delägarstämman. 

 

4 § 

Beslut om redskapsenhets- eller andra avgifter i anslutning till fisket som uppbärs av delägarna och 

övriga som fiskar på delägarlagets vatten fattas på delägarstämman.  

För skötseln av samfälligheten eller för andra nödvändiga utgifter för delägarlaget kan delägarna 

åläggas att betala avgifter som bestäms enligt varje delägares andelstal eller någon annan av stämman 

beslutad grund. 

 

5 § 

Stämman kan fatta beslut om utarrendering av rätten till fiske inom delägarlagets vattenområde.  

En delägare får utan de övriga delägarnas samtycke ge annan tillstånd att utan eller mot vederlag 

nyttja den fiskerätt som tillkommer delägaren inom det samfällda området. Styrelsen bör underrättas 

om överlåtelsen. 

 

6 § 

Delägarlaget fattar vid stämman beslut om hur fiskerätten ska anges vid fiske med stående redskap.  

Personer som förutom med stöd av den allmänna fiskerätten bedriver fiske inom delägarlagets 

vattenområde kan genom beslut av delägarstämma åläggas att lämna uppgifter om fisket och dess 

avkastning på sätt som stämman närmare beslutat. 

 

7 § 

Delägarlaget fattar vid stämman beslut om ordnandet av fisket och fiskevården på det samfällda 

vattnet.  

Delägarlaget fattar vid stämman beslut om nyttjandet av området eller en del av området för andra 

ändamål än fiske, inklusive jakt, samt om vilka avgifter som uppbärs för detta.  

 

8 § 

Om inget annat bestäms vid stämman, är beslut fattade med stöd av paragraferna 3–7 i kraft tills 

vidare.  

 

9 § 

Delägarlagets beslutanderätt utövas av delägarstämman. Delägarlagets ordinarie stämma ska årligen 

hållas före utgången av juni månad. Stämman sammankallas av styrelsen.  



 

 

Delägarstämman kungörs per e-post eller brev till den adress delägaren meddelat delägarlaget. 

Kungörelsen ska publiceras och e-posten samt breven skickas minst 14 dagar innan stämman.  

I kallelsen ska anges när stämman hålls, vilka ärenden som ska behandlas samt när och var de 

justerade protokollen hålls till påseende. 

Det justerade protokollet skall finnas till påseende vid den plats som angivits i kallelsen från och med 

den sjunde dagen efter mötesdagen fram till dess att det gått 60 dagar från mötesdagen. 

Vid stämman får beslut fattas endast i de ärenden som har nämnts i kallelsen. 

 

10 § 

Styrelsen kan vid behov fatta beslut att sammankalla en extraordinär stämma. Om delägare som 

tillsammans företräder minst en tiondel av samtliga andelar skriftligen begär det för behandling av ett 

visst ärende, måste en extraordinär stämma sammankallas inom 3 veckor från det att kravet framställts 

till styrelsen.   

 

11 § 

Vid ordinarie stämma:  

1) presenteras styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår;  

2) presenteras och fastställs räkenskaperna och berättelsen över verksamhet för föregående år;  

3) fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och ansvariga funktionärer;  

4) fattas beslut som avses i 3–7 § i dessa stadgar;  

5) fattas beslut om användningen av de i 82 § i lagen om fiske avsedda vattenägarersättningarna; 

6) godkänns delägarlagets budget för nuvarande/kommande år; 

7) godkänns delägarlagets verksamhetsplan för nuvarande/kommande år; 

8) bestäms arvoden för styrelsens medlemmar, verksamhetsgranskarna, mötesrepresentanter och andra 

funktionärer;  

9) väljs för inkommande två kalenderår 3-4 medlemmar i styrelsen samt deras personliga suppleanter;  

10) utses en verksamhetsgranskare jämte en suppleant för att granska delägarlagets förvaltning och 

räkenskaper under inkommande kalenderår; 

11) utses en företrädare jämte en suppleant för delägarlaget till fiskeriområdets stämma;  

12) fattas beslut om den tidning i vilken delägarlaget kungör sina stämmor;  

13) fatts beslut om övriga i kallelsen nämnda ärenden;   

14) behandlas övriga ärenden. 



 

 

Utan hinder av vad som ovan stadgats om mandatperiod fortsätter de enligt punkterna 9–11 valda 

personerna i sina uppgifter till dess beslutet gällande valet av deras efterträdare är verkställbart. 

 

 

 

12 § 

Beslut fattade av delägarlagets styrelse, fiskerimyndigheternas bestämmelser, stämningar som 

tillställts delägarlaget samt övriga kungörelser delges delägarna genom meddelande vid nästa 

delägarstämma. 

 

13 § 

Vid stämman har varje delägare rösträtt i enlighet med sin andel. När ordförande för stämman väljs 

och vid godkännande av röstlängd har dock varje deltagare en röst. Om deltagarna vid stämman 

enhälligt så besluter kan vid stämman också de övriga besluten fattas på detta sätt.  

En delägare kan befullmäktiga ett ombud att företräda honom vid delägarstämman. Vid stämman får 

dock ingen rösta med ett röstetal som överskrider trettio procent av de närvarande deltagarnas 

sammanlagda röstetal. Om flera delägare har samma ombud, tillämpas röstetalsbegränsningen på 

ombudets sammanlagda röstmängd.  

Vid fattandet av stämmobeslut, räkning av röstresultat och verkställandet av beslut följs i övrigt lagen 

om samfälligheter.  

 

14 § 

Över delägarstämman förs protokoll i vilket det antecknas tid och plats för stämman, hur stämman 

sammankallats, närvarande delägare eller deras ombud, deras röstetal samt de förslag som lagts fram, 

röstningar och beslut som gjorts vid stämman.  

Protokollet undertecknas av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare valda av stämman. 

Ifall ordförande själv för protokoll undertecknas protokollet av ordförande och minst en 

protokolljusterare vald av stämman.  

 

15 § 

Delägarlaget väljer vid stämman en styrelse, som består av 3-4 medlemmar samt personliga 

suppleanter. Mandattiden för styrelsens medlemmar är två år. Av de först utsedda 

styrelsemedlemmarna avgår vid utgången av första året hälften genom lottning och vid utgången av 

andra året de övriga medlemmarna. Därefter är valordningen den, att hälften av medlemmarna i 

styrelsen årligen i den ordning de blivit valda är i tur att avgå. 

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett år i sänder. Styrelsen är 

beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna eller 

deras suppleanter är närvarande.  



 

 

Vid styrelsens möten leder ordförande ordet och vid förfall av honom, vice ordförande. Som styrelsens 

beslut gäller den mening som har omfattats av flertalet eller, vid lika röstetal, den mening som 

ordföranden har biträtt. Över styrelsemötena förs protokoll i vilket antecknas tid och plats för mötet, 

vilka som varit närvarande samt vilka beslut som fattats.  

Styrelsens ordförande eller, vid förfall för honom, vice ordförande, för styrelsens talan vid domstol 

och inför myndighet, såvitt styrelsen inte för visst ärende förordnar annat ombud. 

 

16 § 

Utöver vad i lagen om samfälligheter och med stöd av den i övrigt är stadgat eller föreskrivet ska 

styrelsen: 

1) leda delägarlagets verksamhet;  

2) bevaka delägarlagets intressen;  

3) för stämman lägga fram förslag som rör delägarlagets verksamhet och bereda ärenden som ska tas 

upp vid stämman; 

4) verkställa delägarlagets beslut samt informera om dessa;  

5) sköta delägarlagets ekonomi och egendom;  

6) företräda delägarlaget i ärenden som gäller nyttjandet och vården av fiskevattnen gentemot enskild 

delägare och tredje person; 

7) föra förteckning över delägarna i delägarlaget och deras röstetal; 

8) övervaka att delägarlagets stadgar och beslut följs; 

9) sedan styrelsens ordförande och vice ordförande blivit utsedda meddela deras namn och 

postadresser till Regionförvaltningsverket, Lantmäteriverket, samt styrelsen för det fiskeriområde, 

inom vilket delägarlaget verkar; 

10) fatta beslut om följande ärenden i enlighet med ramarna definierade i verksamhetsplanen: 

– medgivande till att placera till sina verkningar obetydliga bryggor, kablar eller andra 

anläggningar på det gemensamma vattenområdet,  

– medgivande till tävlingar och andra anordnade tillställningar,  

– medgivande att strö avlidens aska,  

– medgivande till små muddringar och deponering av muddermassor, 

–  medgivande till fisk- och annan forskning på delägarlagets område.  

 
 

17 § 



 

 

Delägarlagets namn tecknas av styrelseordföranden ensam eller av vice ordföranden tillsammans med 

en annan styrelsemedlem. 

 

18 § 

Delägarlagets verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår. Delägarlagets räkenskaper, 

redogörelse för verksamheten och övriga behövliga handlingar ska lämnas till verksamhetsgranskarna 

före utgången av april månad. Verksamhetsgranskarna ska avlämna berättelse till styrelsen en vecka 

före årliga stämman.  

 

19 § 

En delägare har rätt att ta del av delägarlagets bokföring och andra handlingar som hänför sig till 

delägarlagets verksamhet. Delägaren har rätt att anlita medhjälpare samt att få kopior av bokföringen 

och andra handlingar. Delägarlaget har härvid rätt att av delägaren få ersättning för sådana kostnader 

för kopiering och avsändande av handlingar som åsamkats delägarlaget.  

 

 

20 § 

En delägare kan på så sätt som närmare stadgas i lag om samfälligheter genom rättelseyrkande som 

tillställs styrelsen och riktas till stämman eller genom att väcka talan vid tingsrätt kräva att ett beslut 

som strider med lag eller dessa stadgar eller kränker delägarens rättigheter ändras.  

 

21 § 

Delägarlaget kan ha en sekreterare, kassör, av NTM-centralen godkänd fiskeövervakare samt andra 

funktionärer, vilka styrelsen antar och befriar från deras uppgifter.  

 

 

 delägarlagets stämmas vägnar  

 

____________________________ 

 

______________________________ ______________________________ 


