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Ägare Omistajat
VATTENOMRÅDE
de la Chapelle Christina Sofia Margareta
Suomen Osuuskauppojen keskuskunta
Bästö Skeppö
VATTENOMRÅDE
Strand fiskelag
Vantaan kaupunki
VATTENOMRÅDE
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, Föreningen
Nylands Friluftsområden rf
VATTENOMRÅDE
Knappsholmen
VATTENOMRÅDE
Nordblad Gunilla Maria
Liinamaa Kerstin Anita Linnea
Wikström Tore Fredrik Wilhelm
HELSINGIN KAUPUNKI
Bondestam Sören
Dannberg May Ellen, Göran Österholm
Holmberg Jan-Erik Ossian

Mötesrepresentant
Kokousedustaja
Krister Hellström
de la Chapelle Christina
Mikael Rehnberg
Mikael Rehnberg
Jan-Erik Holmberg
Björn Lindholm
Markku Tiusanen
Wahlberg Nick

Valtakirja Paikalla Äänioikeus Kiinteistötunnus Pinta-ala Röstmängd
Fullmakt På plats Rösträtt
Fastighetsnummer
Area
Äänimäärä
kyllä
1
1
149-447-876-2
1341,12
3
1
1
149-455-1-124 +1
549,23
2
kyllä
1
1
149-403-1-112 +11
395,2
1
kyllä
1
1
149-4031-190
71,75
1
kyllä
1
1
149-876-3-0
452,8
1
yhteensä 4 vesialuetta, yht 452,8ha
ei
1
1
149-463-876-3
335
1
kokous hyväksynyt äänioikeuden
kyllä
1
1
149-406-1-58
321,68
1
kyllä
1
1
149-407-876-1
254,39
1

Juuso Hämäläinen

kyllä

1

1

755-463-4-164 +1

215,06

1

Krister Hellström
Krister Hellström
Bo-Gunnar Westerholm
Kari Sontag
Krister Hellström
Wikström Tore
Jukka Linder
Ulf Wasström
Mikael Rehnberg
Jan-Erik Holmberg

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

149-465-876-1
149-404-876-1
149-444-876-1
149-485-1-55 +1
149-481-10-3
149-485-1-52
149-416-1-38 +1
149-487-5-6 +1
149-416-1-31 +3
149-417-1-59

202,91
153,31
140,7
128,38
125,74
122,73
91,37
86,54
73,76
66,55

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nordic Sugar Oy
Heinström Tor Ulf Göransson
Elisaaren yhteisen vesialueen osakaskunta

Nicklas Söderström
Ulf Wasström
Jukka Linder

kyllä
kyllä
kyllä

1
1
1

1
1
1

149-406-1-13 +2
149-480-4-4 +2
149-416-876-2

66,13
66,1
59,58

1
1
1

edustaa myös Rautaruukki Oy:tä

Talling Tor Olof

Kari Sontag

kyllä

1

1

149-483-1-29

49,49

1

kokous hyväksynyt äänioikeuden

Inkoo Shipping Oy Ab
Westerholm Carl-Henrik, Birgit Juslin, Catharina
Hackman

Kari Sontag

kyllä

1

1

149-466-1-33

75,36

1

kaksi vesialuetta yhdessä 75,36ha

55,71

1

yhteenliittymä kolme vesialuetta,
yht 55,71ha

53,9

1

Useita vesialueita yht 53,90ha

Henrik Kjellberg

kyllä

1

1

149-444-4-2, 149-4641-95, 149-464-1-67

Forsman-Colas Pia Maria

Kim Forsman

kyllä

1

1

149-480-1-22

Suomen Kalastusopaskilta ry
Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Kalatalouden Keskusliitto ry
Virtavesien hoitoyhdistys ry
Asiantuntija, Elyn kutsuma
Ely-keskus
Ely-keskus

Rehbinder Henrik
Krister Hellström
Paavo Leppänen
Jason Holmström
Ulf Wasström
Esa Lehtinen
Gabi Lindholm
Mikko Koivurinta
Perttu Tamminen

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

1
1
1
1
1
1
1
1
1
35

1
1
1
1
1
0
0
0
0
31

1
1
1
1
1
0
0
0
0
34

Godkänd 13.2.2019

Stadgar för Ingå Fiskeriområde
1§
Namn, hemort och verksamhetsområde
Fiskeriområdets namn är Ingå Fiskeriområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Till fiskeområdet
hör vattenområden inom Ingå kommun som har en sammanlagd areal på ca 20 464 hektar. Fiskeområdets
protokollspråk är svenska.
2§
Ändamål och uppgifter
Fiskeriområdet är en offentligrättslig förening.
Fiskeriområdets ändamål är att utveckla fiskerihushållningen inom sitt område samt att befrämja sina
medlemmars samarbete för att ordna med hållbart nyttjande och vård av fiskbestånden. Fiskeriområdet kan
ingå förbindelser samt förvärva egendom i sitt namn eller för sitt bruk.
Fiskeriområdets uppgifter enligt lagen om fiske (379/2015) är:
1) planera ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna,
2) göra upp ett förslag till plan för nyttjande och vård, verkställa den godkända planen och ge akt på dess
effekter,
3) sköta den information som anknyter till nyttjande och vård av fiskresurserna,
4) organisera fiskeövervakningen,
5) samla uppföljningsuppgifter som gäller fiske och åtgärderna för vård av fiskbestånden,
6) främja bildandet av gemensamma fisketillståndsområden för fritidsfiskets och det kommersiella fiskets
behov,
7) sköta de uppgifter som ägarna av vattenområden har överfört till fiskeriområdet,
8) fördela de medel som influtit i form av ersättning för handredskapsfiske mellan ägarna av vattenområden,
9) sköta övriga uppgifter som grundar sig på närings-, trafik- och miljöcentralens resultatstyrning och på lagen
om fiske.
3§
Fiskeriområdets medlemmar och val av stämmorepresentanter
Medlemmar i fiskeriområdet är innehavarna av fiskerätt inom området samt de landsomfattande
organisationerna inom fiskeribranschen.
Medlemmarna i ett fiskeriområde har rätt till en företrädare vid stämman enligt följande:
1) varje delägarlag vars vattenområde omfattar minst 50 hektar,
2) varje ägare av sådana vattenområden som inte hör till ett delägarlag och vars areal är minst 50 hektar,
3) varje sammanslutning av till fiskeriområdet hörande delägarlag eller av ägare till sådana vattenområden
som inte hör till ett delägarlag, när sammanslutningen förvaltar ett vattenområde vars sammanräknade areal
är minst 50 hektar, dock i fråga om en älv minst 30 hektar,
4) varje sådan landsomfattande organisation inom fiskeribranschen som avses i lagen om fiske 23 § 2 mom.,
med undantag för en organisation som företräder fritidsfiskare, vilken har rätt till två företrädare.
Innehavarna av fiskeförmåner enligt särskilda grunder har rätt till en gemensam företrädare vid stämman.
Vid fiskeriområdets stämma har registrerade regionala föreningar vars syfte är att främja miljö- eller
naturskydd och inom vars stadgeenliga verksamhetsområde fiskeriområdet eller en del av det finns, rätt till en
företrädare som har närvaro- och yttranderätt vid stämman men inte rösträtt.
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Fiskeriområdets medlemmar väljer representanter enligt sina egna stadgar och beslut. Vid fiskeriområdets
stämma ska representanten påvisa sin rösträtt med hjälp av fullmakt, protokollsutdrag eller motsvarande samt
behövliga dokument för utredande av fastighetsägo.
Fiskeriområdets styrelse kan efter behov kalla in sakkunnig utan rösträtt till stämma, extra stämma och
styrelsemöte.
4§
Organ och ansvar
Fiskeriområdets organ är stämman, styrelsen och verksamhetsledaren.
När medlemmar i fiskeriområdets organ och fiskeriområdets anställda sköter en offentlig förvaltningsuppgift
ska de iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar
tillämpas på medlemmar i fiskeriområdes organ och fiskeriområdets anställda när de utövar offentlig makt vid
skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter.
5§
Stämman och stämmokallelsen
Fiskeriområdets stämma hålls årligen före slutet av april månad. Stämman sammankallas av fiskeriområdets
styrelse.
Extra stämma ska hållas, om fiskeriområdets stämma så har beslutat, fiskeriområdets styrelse anser det
behövligt eller det är nödvändigt för behandling av en yrkan på rättelse av stämmans, styrelsens eller
verksamhetsledarens beslut eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det
för behandling av ett angivet ärende.
Skriftligt meddelande om fiskeriområdets stämma skickas per post, e-post eller med användande av annat
elektroniskt hjälpmedel senast 14 dagar före stämman. Kallelsen sänds till varje röstberättigad medlem i
fiskeriområdet, vars adress är känd. Kallelsen skall inom samma tid delges fiskerimyndigheten. Fiskeriområdet
kan dessutom meddela om stämman i tidningar, på hemsida eller på annat dylikt sätt som stämman besluter.
I stämmokallelsen skall meddelas stämmans plats och tid, vilka ärenden som ska behandlas samt var och när
protokollet för stämman kommer att hållas till påseende.
6§
Fiskeriområdets stämmas uppgifter
Fiskeriområdets stämma ska
1) utse styrelse,
2) utse en revisor och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande revisor,
3) besluta om fastställande av bokslutet och årsberättelsen samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen,
4) fastställa en plan för användningen av medel och en verksamhetsplan som omfattar flera år samt besluta
om användningen av ersättningsmedel som återgått till fiskeriområdet
5) fastställa förslaget till plan för nyttjande och vård,
6) fastställa förslaget till stadgar för fiskeriområdet,
7) fastställa fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden,
8) besluta om omprövning av beslut som har fattats av stämman, styrelsen eller verksamhetsledaren
9) besluta om övriga ärenden som styrelsen förelagt stämman
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7§
Röstningsförfarande
Vid fiskeriområdets stämma har varje företrädare som representerar ett vattenområde på minst 1000 hektar
tre röster, varje företrädare som representerar ett vattenområde på minst 500 men under 1000 hektar två
röster och övriga medlemsföreträdare en röst var.
En företrädare kan på stämma verka som befullmäktigat ombud for högst tre (3) medlemmar och använda
deras röster. En sammanslutning av små vattenområden betraktas i det här sammanhanget som en
röstberättigad medlem.
Vid fiskeriområdets stämma behandlas ärenden i den ordning som framgår av föredragningslistan, om inte
stämman beslutar om något annat. Till grund för behandlingen ligger styrelsens förslag. Efter att ett ärende
har föredragits bereds tillfälle för diskussion. Därefter förklarar ordförande diskussionen avslutad. Om
stämman är enhällig eller det inte har gjorts några understödda motförslag, anses ärendet slutbehandlat i
enlighet med styrelsens beslutsförslag. I andra fall ska ordförande konstatera förslagen som inte understötts
och förslagens om tas upp till röstning. Därefter beslutar stämman om hur röstningen ska ske och ordförande
bestämmer i vilken ordning omröstning om de olika förslagen sker.
Röstningen sker öppet om inte någon närvarande röstberättigad yrkar på sluten röstning. På basis av
röstningsresultatet förkunnar ordförande det beslut som omfattats av majoriteten av rösterna. Om rösterna
faller jämnt, är ordförandes ståndpunkt avgörande.
Personval avgörs genom majoritetsomröstning. Om rösterna faller jämnt avgörs valet genom lottdragning. Vid
val sker omröstningen med slutna röstsedlar om inte stämman enhälligt beslutar om öppen omröstning. Vid
sluten röstning skriver var och en röstberättigad på röstsedeln högst så många namn som det finns lediga
poster. Röstsedlar med fler namn förkastas.
8§
Fiskeriområdets styrelse
Till fiskeriområdets styrelse hör sju medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år. Varje år väljs 2
medlemmar förutom vart tredje år 3 medlemmar. De två första åren avgörs avgångsturen genom lottdragning
som utförs på den konstituerande stämman.
Styrelsen väljer ordförande och viceordförande inom styrelsen.
Styrelsen kan inom sig utse behövliga funktionärer.
Styrelsen sammankallas av ordförande eller vid förhinder för ordförande, av viceordförande. Styrelsen är
beslutför när mötets ordförande och minst hälften (3) av de övriga medlemmarna är närvarande vid
sammanträdet.
Vid styrelsens möten ska föras protokoll i vilket antecknas vem som varit närvarande, vem som deltagit i varje
beslut och vilka beslut som fattats.
Styrelsen kan fatta beslut om brådskande ärenden via e-post och telefon. Besluten protokollförs i styrelsens
följande mötesprotokoll.
9§
Styrelsens uppgifter
Fiskeriområdets styrelse har som uppgift att:
1) bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman och verkställa beslut,
2) genomföra de uppgifter som ingår i planen för nyttjande och vård och rapportera hur målen i planen har
uppfyllts,
3) tillkännage beslut,
4) ordna skötseln av uppgifter som anknyter till fiskeövervakning, samt
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5) anställa och entlediga verksamhetsledaren.
Fiskeriområdets styrelse uppgör ett avtal med verksamhetsledaren angående de uppgifter som styrelsen överför
på och ålägger verksamhetsledaren.
10 §
Verksamhetsledarens uppgifter
Verksamhetsledaren sköter fiskeriområdets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.
Verksamhetsledaren har rätt att teckna fiskeriområdets namn.
Verksamhetsledaren svarar för att fiskeriområdets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad
på ett tillförligt sätt. Verksamhetsledaren ska lämna styrelsen och dess medlemmar den information som
behövs för skötseln av styrelsens uppgifter.
Verksamhetsledaren har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och att där yttra sig, även om han eller
hon inte är medlem i styrelsen, om inte styrelsen beslutar något annat.
Verksamhetsledaren har rätt att med hjälp av teknisk anslutning avgiftsfritt få information från
Lantmäteriverket, om denna information behövs för att organisera fiskeövervakningen eller fördela de medel
som influtit i form av ersättning för handredskapsfiske.
11 §
Protokoll och kungörelser
Vid fiskeriområdets stämma förs protokoll där man antecknar stämmans tid och plats, närvarande
medlemmar, vilka ärenden som behandlats, besluten som fattats samt förrättade omröstningar.
Protokollet undertecknas av stämmans ordförande och sekreterare. Protokollet granskas av protokolljusterare
om inte det omedelbart läses upp och granskas vid slutet av stämman.
Det granskade protokollet är till påseende på den plats och under den tid som angivits i stämmokallelsen
under minst 14 dagar.
Fiskeriområdets beslut kungörs i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. Fiskeriområdet kungör om
sina beslut på Ingå kommuns anslagstavla.
12 §
Funktionärer
Fiskeriområdet kan ha fiskeövervakare och andra funktionärer som styrelsen antar och befriar från sina
uppgifter. Funktionärerna ersätts enligt beslut av styrelsen inom ramarna för budgeten. Vid behov ingås
arbets- eller entreprenadavtal.
13 §
Grunder för bokföringen
Fiskeriområdets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår.
På fiskeriområdets bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997).
Fiskeriområdet är skyldigt att förrätta revision årligen. På revisionen tillämpas revisionslagen (1141/2015.).
Bokslut och årsberättelse skall lämnas till revisorn före 15.3. Revisorn skall avlämna berättelse till styrelsen
innan fiskeriområdets stämma sammankallas.
Fiskeriområdet ska årligen överlämna en berättelse om sin verksamhet till närings-, trafik- och miljöcentralen.
Berättelsen ska innehålla uppgifter om väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,
en uppskattning om den framtida utvecklingen samt en redogörelse för utfallet av målen i planen för nyttjande
och vård.
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14 §
Undertecknande av handlingar
Fiskeriområdets namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller verksamhetsledare ensamma,
eller tillsammans med någon styrelsemedlem.
15 §
Rättelse av beslut och ändringssökande
Den som berörs av ett beslut fattat av fiskeriområdets stämma, styrelse eller verksamhetsledare, kan genom
en skrivelse riktad till fiskeriområdets stämma yrka på rättelse. Rättelse kan göras om beslutet inte har fattats i
laga ordning eller om beslutet står i strid med lag, förordning eller fiskeriområdets stadgar eller om beslutet
avviker från det som är fastslaget i nyttjande- och vårdplanen.
Om rättelse inte företas, kan den som anhållit om rättelse söka ändring i beslutet genom besvär hos
förvaltningsdomstolen. I övrigt tillämpas reglerna i förvaltningslagen och lagen om fiske.
16 §
Ändring av stadgarna
Fiskeriområdets stadgar kan ändras genom stämmobeslut. De ändrade stadgarna fastställs av
fiskerimyndigheten.
Om fiskeriområdets gränser ändras eller fiskeriområdet upplöses beslutar fiskeriområdets stämma hur
fiskeriområdets tillgångar fördelas eller används.
I övrigt följs vad som är stadgat i lagen om fiske jämte med stöd av den givna författningar och bestämmelser,
samt föreningslagens 11, 17, 20, 22 och 24 §, 26 § 2 mom., 27–31 §, 35 § 2 mom. och 36 §.

Godkänt av fiskeriområdets stämma 13.2.2019.
På fiskeriområdets stämmas vägnar

______________________________

______________________________

Mikael Rehnberg
Mötets ordförande

Gabi Lindholm
Mötets sekreterare

ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
Den vars rätt berörs av ett beslut som fattats av ett fiskeriområdes stämma eller styrelse eller av en
verksamhetsledare med stöd av 27 § 3 mom., får begära omprövning av beslutet hos fiskeriområdets
stämma på den grunden att beslutet inte tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning
eller fiskeriområdets stadgar eller avviker från planen för nyttjande och vård.
Innehåll och undertecknande
I omprövningsbegäran, som riktas till fiskeriområden, ska följande uppgifter ingå:
- namn och hemkommun för den som begär omprövning
- det beslut i vilket ändring söks, vilka delar av beslutet som ändring söks i, vilka ändringar som yrkas och på
vilka grunder
- postadress och telefonnummer samt eventuell e-postadress under vilka den som begär omprövning kan
tillställas meddelanden i ärendet.
Om talan för den som begär omprövning förs av dennes laglige representant eller ombud, eller om
omprövningsbegäran har upprättats av annan person, bör också denna persons namn och hemkommun
meddelas i omprövningsbegäran. Den som begär omprövning, dennes lagliga representant eller ombud bör
underteckna omprövningsbegäran.
Bilagor
Till omprövningsbegäran ska bifogas
- det beslut som begäran gäller, i original eller kopia
- intyg över delfåendet eller annan utredning över den tidpunkt då tidsfristen för omprövningsbegäran
började
- ombudets fullmakt, om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde
- de handlingar som den som begär omprövning anför som stöd för sitt yrkande, ifall dessa inte tidigare
tillställts myndigheten
Tidsfrist
Omprövning ska begäras inom 30 dagar. Tidsfristen börjar löpa dagen efter delfåendet. Dagen för
delfåendet beräknas enligt följande:
- Om beslutet har överlämnats till den som beslutet gäller, hans eller hennes ombud eller bud, framgår
delfåendedagen av stämpeln i beslutet
- Om beslutet har skickats mot mottagningsbevis, framgår delfåendedagen av mottagningsbeviset
- Om beslutet har postats som sedvanligt brev, anses mottagaren ha fått del av det den sjunde dagen efter att
det postades, om inget annat framgår
- Om beslutet har skickats för kännedom på något annat sätt till någon annan än mottagaren av beslutet
(mellanhandsdelgivning), anses mottagaren av beslutet ha fått del av beslutet den tredje dagen efter den dag
som framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset.
Inlämnande
Omprövningsbegäran kan inlämnas till fiskeriområden personligen, genom ombud eller bud, som betald
postförsändelse, per telefax eller e-post. Förmedlingen av omprövningsbegäran sker på avsändarens
ansvar.
Omprövningsbegäran ska vara framme vid fiskeriområden under tjänstetid innan tidsfristen på 30 dagar har
gått ut för att omprövningsbegäran ska kunna prövas. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, en lördag,
självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen ändå därpå följande
vardag till tjänstetidens utgång.
Behandlingsavgift
Beslutet på omprövningsbegäran är avgiftsfritt.
Kontakuppgifter
Ingå fiskeriområde
Ordförande: Mikael Rehnberg
Besöksadress: Lövö, 10270 Barösund
tfn: 0400 473 928 / 040 575 2636
epost: micke.rehnberg@pp.inet.fi

