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Stämman öppnas
Fiskeridirektör Kari Ranta-aho från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTMcentralen) öppnade stämman. Efter det redogjorde fiskeribiolog Markus Leppikorpi från NTMcentralen i Egentliga Finland för fiskeriområdets uppgifter och ändamål samt stämmans syfte och
presenterade stämmans gång. Efter de inledande anförandena förklarade Kari Ranta-aho stämman
öppnad.

2.

Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman
Beslut: Till ordförande för stämman valdes enhälligt Riitta A Tilus, till sekreterare Eero Hakala och till
protokolljusterare sakari Lätti och Jouni Huhtala. De sistnämnda ålades av stämman att vid behov
också fungera som rösträknare.

3.

Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning
Diskussion: Från stämmans deltagarförteckning (bilaga 1) läste sekreteraren upp namnen på de
närvarande personerna och deras antal röster. Närvarande konstaterades vara 24 röstberättigade
personer, vars sammanlagda antal röster uppgick till 54, samt L0 andra personer,
Beslut: Efter preciseringar godkändes deltagarförteckningen enhälligt som stämmans röstlängd,

4.

Behandling av stämmans lagenlighet och beslutförhet
Dískussion: Stärnman har sammankallats av NTM-centralen i Egentliga Finland.
lnformationen angående framläggande av fiskeriområdets stämmokallelse har meddelats som
offentlig delgivning enligt 62 5 i förvaltningslagen (434/2OO3J i Officiella tidningen 21.72,2018 och
4.1",2019 (www,virallinenlehti.fi), på NTM-centralens webbsidor (http://www.elvkeskus,filsv/web/elv/kuulutukset) och på anslagstavlorna vid de av NTM-centralens
verksamhetsställen som tillhandahåller fiskeritjänster, i landskapstidningarna i Mellersta österbotten
2.I-4.1.2OI9 och i dagstidningarna Helsingin Sanomat 22.L2079 och Hufvudstadsbladet 18.1.2019,
eftersom kontaktuppgifter bl.a. till fiskerättsinnehavarna inte heltäckande finns tillgängliga.
Stämmokallelsen har också publicerats på NTM-centralens webbsidor (http://www.elyminst 14 dygn före stämman.
keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset)
enligt förvaltningslagen
och
beslutför
Beslut: Konstateras att stämman är rätt sammankallad
1434/2oo3l,
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Godkännande av stämmans föredragningslista
Diskussion: Ordföranden konstaterade att stämmans föredragningslista har publicerats på NTMcentralens webbsidor som bilaga till stämmokallelsen. I diskussionen under denna punkt frågade
Markku Lento om denna stämma kan fatta beslut som kan verkställas, då Egentliga Finlands NTMcentrals beslut om fastställande av gränsen för fiskeriområdet Perhonjoen-Lestijoen kalatalousalue har
överklagats tillVasa förvaltningsdomstol, som ännu inte avgjort ärendet. I sitt svar konstaterade Kari
Ranta-aho att i enlighet med skrivelserna i beslutet om fastställande av gränsen för fiskeriområdet kan
beslut som fattas av den konstituerande stämman och fiskeriområdet verkställas oberoende av om
ändring söks i beslutet.
Beslut: Stämman godkände föredragningslistan som ärende- och arbetsordning för stämman och
konstaterade att NTM-centralen upprättar och lägger fram en svensk översättning av
stä m moprotokollet.

6.

Konstituerande av fiskefiområdet Perhonjoen-Lestijoen kalatalousalue enligt NTM-centralens beslut
dnr 473015730120L7 av L2.t2,2017
Diskussion: Ordföranden konstaterade att det efter de ovan behandlade punkterna, dvs. val av
funktionärer för stämman, godkännande av röstlängden samt konstaterande av stämmans laglighet
och beslutförhet, kan konstateras att fiskeriområdet med arbetsnamnet Perhonjoen-Lestijoen
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kalatalousalue konstitueras enligt Egentliga Finlands NTM-centrals beslut VARELY dnr 4730/5730/2017
av 12.tZ.ZOt7. I beslutet fastställer NTM-centralen i Egentliga Finland med stöd av 22I i lagen om
fiske (379/2015) gränserna för fiskeriområdet Perhonjoen-Lestijoen kalatalousalue utgående från
österbottens fiskeriområdes samarbetsgrupps förslag. Fiskeriområdets slutgiltiga namn fastställs då
stadgarna godkänns för fastställande av NTM-centralen.
Beslut: Stämman beslöt att fiskeriområdet Perhonjoen-Lestijoen kalatalousalue konstitueras enligt
NTM-centralens beslut VARELY dnr 4730/5730/2077 av t2.72.20I7 och att beslut om namnet fattas
under punkt 7 i samband med att fiskeriområdets stadgar behandlas.
7

Behandling av förslag till fiskeriområdets stadgar
Diskussion: Modellstadgar för fiskeriområden har publicerats på NTM-centralens webbsidor som
bilaga till stämmokallelsen, Ordföranden presenterade modellstadgarna punkt för punkt.
Beslut: De stadgar som gicks genom på den konstituerande stämman godkändes som stadgar för
fiskeriområdet Mellersta österbottens fiskeriområde (bilaga 3). Stämman beslöt också att
ordföranden för fiskeriområdets konstituerande möte samt protokolljusterarna undertecknar de av
stämman godkända stadgarna.

I

Val av åtminstone 7 styrelsemedlemmar till fiskeriområdets styrelse (lag om fiske 27 5)'
Val bland dessa av ordförande och vice ordförande
Diskussion: lnledningsvis konstaterades att enligt de ovan godkända stadgarna bestårstyrelsen för
Mellersta Österbottens fiskeriområde av åtminstone sju och högst elva medlemmar. En
styrelsemedlems mandattid är tre år, De två första åren avgörs avgångsturen genom lottdragning.
Under diskussionen framfördes bl.a. att det först föreslås personer tillstyrelsen. Till styrelsen föreslogs
12 personer, varav ett förslag återtogs, varmed följande L1 personer föreslogs till styrelsen:

.
Mika Yli-Soini
Arto Hautala
Risto Salmela

Bystedt
Aulis Vuotila
Kenneth Bäckström
Tomisuhr
Sakari Lätti
Riitta A. Tilus
Miika Lahnalampi
Janne Jokela
Håkan

Då kandidaterna

Perhonjoki
Perhonjoki
Lestijoki

Perhonjoki nedre loPP +
havsområdet
Lestijoki

havsområdet
havsområdet
havsområdet
havsområdet
FFC

havsområdet

till styrelsemedlemmar var klara och hade presenterats för stämman, begärdes och

hölls en 10 minuter lång förhandlingspaus'

att denna stämma begränsar styrelsemedlemmarnas
g
antal till personer. Då stämman beslöt att begränsa antalet styrelsemedlemmar till ovan nämnda 8
medlemmar och 11 personer hade föreslagits till styrelsen, beslöt stämman att förrätta val' Valet
genomfördes som sluten omröstning. Genom namnupprop inlämnades 24 röstsedlar till rösträknarna.
getts
Efter att rösträknarna hade räknat alla röster som gavs i valet, konstaterades att 293 röster hade
I diskussionen kring styrelsens storlek beslöts

Röstantalet fördelade sig enligt följande:
34
Aulis Vuotila

Mika Yli-Soini
Arto Hautala
Risto

Salmela

Kenneth Bäckström
Sakari Lätti

Riitta A. Tilus
Håkan

Bystedt

33
33
30
27
27
27
26

röster
röster
röster
röster
röster
röster
röster
röster

