
PARGAS-NAGU FISKERIOMRÅDES 

EXTRA STÄMMA 2021 
 
Pargas-Nagu fiskeriområde håller en extra stämma onsdagen den 3.11.2021 kl. 11.00. på hotell Kalkstrand 
(Salongen, vån 1), Strandvägen 1, 21600 PARGAS. 
 
Anmälning och fullmaktsgranskning för mötesdeltagare, ordnas på mötesplatsen mellan kl. 10.00-11.00. 
Medlem som inte har möjlighet att delta i mötet fysiskt, kan delta via Teams-plattformen.  
Möteslänken till distansmötet sänds per e-post till medlem som meddelat namn, kontaktuppgifter och 
fastighetsnummer samt vid behov bifogat fullmakt till olav.granstrom@abofish.net senast måndagen den 
1.11.2021 kl. 16.00. 
 
På stämman granskas och fastställs Pargas-Nagu fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan (NVP). 
 

Mötesdeltagare ombeds följa ovannämnda instruktioner, 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 i enlighet med 

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

 

Möteshandlingarna finns till påseende på fiskeriområdets internetsida http://abofisk.net. Beslutsprotokollet jämte 

bilagor från ovannämnda möte hålls likaså till påseende på fiskeriområdets internetsida. Besvärstiden löper under 

30 dagar räknat från sjunde dagen efter att delgivandet senast den 17.11.2021 annonserats på fiskeriområdets 

internetsida http://abofisk.net. Besvärstiden löper därmed under tiden 24.11. - 23.12.2021. 

 

Styrelsen 
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PARGAS-NAGU FISKERIOMRÅDE  

 

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 2021 
 

Ordförande   Jörgen Hermansson 0400-909 565   jorgen.hermansson@riista.fi                                           

 

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

 

Tid:  Onsdagen den 3.11.2021 kl. 11.00 

 

Plats: Hotell Kalkstrand (Salongen, 1 vån.), Strandvägen 1, 21600 PARGAS 

Granskning av fullmakter kl. 10.00 – 11.00. 

Deltagande på distans via Teams-plattformen (länken till mötet erhålls på begäran per e-post) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

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. Granska och fastställa fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan. 

 

- Enligt lagen om fiske 10.4.2015/379 § 35 har varje fiskeriområde skyldighet att utarbeta en nyttjande- 

och vårdplan (NVP) för sitt område. 

 

- NVP skall vara färdig, fastställd och inlämnad till NTM-centralen senast den 31.12.2021. 

 

- Styrelsen för Pargas-Nagu fiskeriområde beslöt den 17.10.2019 att NVP görs som en köptjänst av 

Åbolands Fiskarförbund som administrerar arbetet med planer för hela Åboland via ett avtal med Åbo 

Akademi. 

 

- FM Robin Ramstedt från Åbo Akademi gjorde den första versionen till NVP som presenterades för 

fiskeriområdets stämma den 29.9.2020. Stämman beslöt att denna version skulle läggas till allmänhetens 

påseende och kommentarer på fiskeriområdets hemsida www.abofisk.net till utgången av 31.10.2020.  

 

- Den 31.5.2021 beslöt styrelsen att en uppdaterad version av NVP skulle läggas till allmänhetens 

påseende och kommentarer på fiskeriområdets hemsida www.abofisk.net under tiden 15.6 – 16.8.2021 

och för kommentarer / granskning på Egentliga-Finlands NTM-centrals diskussionsarena (Sauna).  

 

- Kungörelser om att NVP hålls till påseende annonserades i Officiella Tidningen, Turun Sanomat och  

Åbo Underrättelser den 15.6.2021. 
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- Styrelsen har den 30.9.2021 beslutat lägga fram planen för granskning och fastställande vid en extra 

stämma den 3 november 2021.  

 

 - Då NVP fastställts av stämman och beslutet vunnit laga kraft, skall den före utgången av år 2021  

 tillställas NTM-centralen för godkännande i enlighet med LoF 37 §.  

 

Förslag: 
Styrelsen föreslår att fiskeriområdets NVP, efter att fiskeriområdets stämma granskat och fastställt 

den, då planen vunnit laga kraft, tillställs NTM-centralen för godkännande enligt LoF 37 § före 

utgången av år 2021. 

 

9. Behandla övriga ärenden som av styrelsen förelagts fiskeriområdets stämma och vilka blivit styrelsen 

tillkännagivna minst 30 dygn före stämman. 

 

10. Stämman avslutas. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PROTOKOLLET JÄMTE BILAGOR FRÅN OVANNÄMNDA MÖTE FINNS TILL PÅSEENDE 
 

på fiskeriområdets internetsida http://abofisk.net under tiden 24.11. - 23.12.2021. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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