
 
 
 

KORPO-HOUTSKÄR-INIÖ  FISKERIOMRÅDES 

EXTRA STÄMMA 
 

hålls i hotell Kalkstrand, Strandvägen 1, 21600 PARGAS, torsdagen den 21.11.2019 kl. 10.30. 

Fullmaktsgranskning och kaffe kl. 10.00. 

Mötesdeltagare ombeds infinna sig i god tid, så att mötesdokumenten hinner granskas och röstlängden uppgöras 

innan mötet inleds. 

Mötesdeltagare skall vara förberedd på att kunna bevisa sin identitet. Mötesdeltagare skall kunna intyga sin rätt 

att företräda ett delägarlag eller en enskild fastighet samt vilken fastighetsregisterenhet rätten gäller. 

Företrädare för fiskeriorganisationer och regionala natur- och miljöorganisationer, skall kunna uppvisa en 

fullmakt eller motsvarande dokument som påvisar deras rätt att delta i mötet. 

 
Möteshandlingarna finns till påseende på internetadressen: http://abofisk.net/sv/korpo-houtskar-inio-
fiskeriomrade/extra-stamma-2019/. Beslutsprotokollet jämte bilagor från ovannämnda möte hålls 30 dagar till 
påseende i Pargas stads områdeskontor i Korpo, Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo. Påseendetiden anses börja 
sjunde dagen efter att det om delgivandet annonserats i Officiella tidningen. Besvärstiden löper därmed under 
tiden 17.12.2019-15.1.2020. 
 

Styrelsen 
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KORPO-HOUTSKÄR-INIÖ FISKERIOMRÅDE  

 

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 1/19 
 

Ordförande   Jörgen Eklund 0400-520 634    j.eklund@parnet.fi                                           

Verksamhetsledare Olav Granström 0400-527 094   olav.granstrom@abofish.net 

 

Tid:  Torsdagen den 21 november 2019 kl. 10.30  (granskning av fullmakter och kaffe kl. 10.00.) 

Plats: Hotell Kalkstrand / Salongen, Strandvägen 1, 21600 PARGAS 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ARBETSORDNING 

 

1. Stämman öppnas. 

 

2. Val av ordförande och viceordförande för stämman. 

 

3. Val av protokollförare för stämman. 

 

4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för stämman. 

 

5. Fastställa de röstberättigade företrädarna och deras röstetal. 

 

6. Fastställa stämmans lagenlighet och beslutsförhet. 

 

7. Fastställa arbetsordningen för stämman. 

 

8. Fatta beslut om arvoden för styrelsens medlemmar och eventuella övriga arvoden. 

 

Förslag: 

Styrelsen föreslår, att arvoden utbetalas enligt följande: styrelsemedlemmar 80 euro / möte och 

styrelseordföranden härutöver ett årsarvode om 300 euro. Arvode för revision utbetalas mot räkning. 

Reseersättningar utbetalas enligt statens ikraft varande resereglemente. 

 

9. Fastställa fiskeriområdets verksamhetsplan för år 2019 och preliminära verksamhetsplan för år 2020  

 (bilaga). 

 

10. Fatta beslut om att använda medel från fiskeriområdets fiskevattenvårdsfond för utplantering av fiskyngel 

och fiskeövervakning under år 2019 och 2020. 
   

Förslag: 

Styrelsen föreslår att man av fiskevattenvårdsfondens medel för utsättning av fiskyngel år 2019  

 använder 2 600 euro och år 2020  4 100 euro. För fiskeövervakning föreslås att det år 2020 används  

1 500 euro av fiskevattenvårdsfondens medel. 

 

11. Fastställa fiskeriområdets budgetplan för år 2019 och preliminära budgetplan för år 2020 (bilaga). 

 

12. Fatta beslut om vilka kriterier som skall ligga till grund för utbetalningarna av vattenägarnas andelar av  

 fiskevårdsavgiftsintäkterna för åren 2018-2019. 

  

 Förslag: 

Styrelsen föreslår, att vattenägarnas andelar av fiskevårdsavgiftsintäkterna för åren 2018-2019,  

 utbetalas till vattenägarna i enlighet med samma kriterier som gällde i de avslutade Korpo-, 

Houtskär- och Iniö fiskeområden, sedan den till Korpo-Houtskär-Iniö fiskeriområde utdelade 

summan först delats mellan nämnda områden, enligt samma inbördes förhållande som tidigare.  
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13. Behandla övriga ärenden som av styrelsen förelagts fiskeriområdets stämma och vilka blivit styrelsen 

tillkännagivna minst 30 dygn före stämman. 

 

14. Stämman avslutas. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PROTOKOLLET JÄMTE BILAGOR FRÅN OVANNÄMNDA MÖTE FINNS TILL PÅSEENDE 
 

i Pargas stads områdeskontor i Korpo, Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo, tjänstetid under tiden 17.12.2019-15.1.2020. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen gm   
Olav Granström, verksamhetsaledare 02-4585 100 / 0400-527 094 / olav.granstrom@abofish.net 
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