
KOMBINERAT FISKELAG OCH DELÄGARLAG (Västeränga) 
 
Förslag till stadgar att 
framläggas för antagande på delägarstämma 28.2.2023 
 
 

STADGAR 
 
för Västeränga bys samfällda i Lemland kommun i landskapet Åland, vilka framlagts på 
delägarstämma den 28.2.2023 och som kommer att vara till påseenden på Lemlands kommuns 
anslagstavla och hos ordförande Hans Moring samt på Lantmäteriverkets webbplats 
https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/TN2021-666864 
 
För åstadkommande av ordnad och stadigvarande förvaltning samt för fiskelagets ordnande av 
fisket och fiskevattnens vård avseende av den sammanslagna registerenheten för Västeränga bys 
samfällda (får ett nytt registernummer) vilken bildats genom sammanslagning av samfällda enheter 
[i Västeränga by] i Lemland kommun skall nedanstående dels med stöd av lagen om 
samfälligheter (nedan benämnd samfällighetslagen) samt dels med stöd av 43 § i landskapslagen 
om fiske utfärdade stadgar lända till efterrättelse. 
 

1 § 
Denna sammanslutning av delägarlag enligt samfällighetslagen och fiskelag enligt landskapslagen 
om fiske skall benämnas Västeränga bys samfällda (nedan delägarlaget). 
 

2 § 
Dessa stadgar gäller för enheten (ny registernummer) Västeränga bys samfällda i Lemlands 
kommun. 
 
Enheten bildas vid förrättning nr 2021-666864, vilken avslutas 28.2.2023, då samtidigt en enhetlig 
delägarförteckning fastställs för enheten. Denna nya enhet består av vattenområden jämte 
tillandningar samt landområden. 
 

3 § 
Beslut i delägarlagets angelägenheter fattas, med beaktande av i samfällighetslagen och 
landskapslagen om fiske ingående tvingande bestämmelser, i enlighet med dessa stadgar. 
Delägarlaget åligger att inom sitt område så ordna fisket och fiskevattnets vård så, att 
fiskbeståndets fortbestånd tryggas. 
 

4 § 
Fiskevattnen nyttjas antingen så, att varje delägare fiskar däri på sätt delägarlaget närmare 
bestämmer eller så, att fiskerätten helt eller delvis utarrenderas. Beslut om nyttjandet fattas på 
årsstämman. 
 

5 § 
Beträffande fredningsområden och nödvändiga fredningssätt samt övriga åtgärder för fiskevattnets 
vård och om insamlandet av delägarlagets gemensamma fångststatistik fattar delägarlaget beslut 
på årsstämman. 
 

6 § 
Delägarnas beslutanderätt utövas på delägarstämma, vilken skall hållas årligen senast den 31 
mars. Extraordinarie stämma hålls, då styrelsen anser detta nödvändigt eller då sådan enligt lag 
bör hållas. 
 
 
 

https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/TN2021-666864


7 § 
Angående delägares rösträtt vid stämma samt grunden för röstberäkningen vid fattande av beslut, 
länder till efterrättelse vad härom är stadgat i samfällighetslagen och i landskapslagen om fiske. 
Vid stämman bör finnas en uppdaterad delägarförteckning. Delägare kan befullmäktiga ett ombud 
att företräda honom på stämman. Vid ärenden angående specifikt fiskefrågor ska dock 48 § 1 
mom. i LL om fiske lända till efterrättelse. 
 
I enlighet med vad som stadgas i 14 § 2 momentet samfällighetslagen får ingen delägare eller 
inget ombud rösta med ett röstetal som överskrider 30 % av de närvarande eller genom fullmakt 
representerade delägarnas sammanlagda röstetal. 
 
Vid val av ordförande för stämman skall envar likväl bara ha en röst (8.1 § samfällighetslagen). 
 

8 §  
Delägarstämma sammankallas minst fjorton (14) dagar före stämman genom kungörelse i en på 
orten spridd tidning. De delägare på annan ort vilkas adress är känd, är berättigade att även 
erhålla kallelse per brev. Delägare bör då skriftligen meddela till styrelsen att han/hon önskar skild 
skriftlig kallelse och är skyldig att meddela styrelsen om adressförändring.  
 
Kallelse till stämman skall innehålla uppgift om tid och plats för stämman samt de ärenden som där 
skall behandlas 
 

9 § 
Som delägarlagets beredande och verkställande organ fungerar en styrelse, som består av 3 - 5 st 
styrelsemedlemmar jämte personliga ersättare som väljs för en mandatperiod som utgör 1 år.  
 
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
 
Ärendena i styrelsen avgörs genom majoritetsbeslut. Faller rösterna lika har ordföranden 
utslagsröst. 
Över styrelsens sammanträden skall upprättas protokoll. 
 

10 § 
Delägarlagets namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med en av styrelsens ordinarie 
ledamöter eller viceordförande tillsammans med en av styrelsens ordinarie ledamöter. 
 

11 § 
På den ordinarie delägarstämman, som öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne 
av viceordföranden, skall åtminstone följande ärenden finnas på agendan: 
1. Val av ordförande för stämman, 
2. Val av sekreterare, 
3. Val av två (2) protokolljusterare, 
4. Val av två (2) rösträknare, 
5. Upprättande av röstlängd, 
6. Verksamhetsberättelse för föregående är, 
7. Behandling av bokslut för föregående är och revisionsberättelse/berättelse över verksamheten 
över förvaltningen och räkenskaperna, 
8. Beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen och övriga redovisningsskyldiga, 
9. Antalet styrelsemedlemmar, 
10. Val av ordförande, viceordförande och övriga ledamöter i Styrelsen, 
11. Val av revisorer/verksamhetsgranskare jämte revisorssuppleant/suppleant för verksamhets- 
granskare eller beslut om revision/verksamhetsgranskning på delägarstämma, 
12. Arvoden och kostnadsersättningar åt styrelsemedlemmar, eventuella funktionärer och reviso- 
rer/verksamhetsgranskare, 
13. Hur vattenområdet nyttjas för fiske enligt bestämmelserna i 4 § och 5 § i dessa stadgar, 



14. För vilket område och hurdana i 52 § i LL om fiske avsedda särskilda tillstånd beviljas samt 
vilken avgift som skall erläggas för dessa, 
15. Användningen av nettoavkastningen från föregående är, 
16. Fastställande av eventuella årsavgifter som skall uppbäras av delägarna, 
17. Verksamhetsplan för nästkommande års verksamhet, 
18. Övriga i kallelsen särskilt nämnda ärenden. 
 

12 § 
Delägarlagets förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas på årsstämman. Räkenskapsåret 
sammanfaller med kalenderåret och bokslutet skall årligen uppgöras per 31.12. 
 

13 § 
Stämmans beslut skall offentliggöras såsom årsstämman besluter och styrelsens beslut samt åt 
delägarlaget meddelade stämningar, offentliga myndigheters påbud och övriga tillkännagivanden 
delges delägarna vid delägarlagets närmast påföljande stämma. 
 

14 § 
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller av delägare, varvid förslaget till 
ändring skall lämnas till styrelsen minst en (1) månad före delägarstämman. Beslut om ändring av 
stadgarna fattas på delägarstämman. 
 
Ändringsförslag skall hållas till påseende under skälig tid innan stämman på sätt varom i kallelsen 
till stämman närmare anges. 
 

15 § 
Dessa stadgar skall uppbevaras och finnas till påseende hos styrelsens ordförande. En kopia 
deponeras på kommunkansliet i Lemland.  
 
Efter att stadgarna blivit fastställda, skall en kopia av dem sändas till Lantmäteriverket/Mariehamn 
jämte upplysning om styrelsens ordförande jämte dennes adress. Vid byte av ordförande eller 
andra kontaktuppgifter är delägarlaget skyldigt att meddela den nya ordförandens kontaktuppgifter 
till Lantmäteriverket. 
 
 
 
Mariehamn den 28.2.2023 
 
 
Mikael Still 
ordförande och sekreterare för delägarstämman 
 
Mariehamn den 28.2.2023 
 
NN    PP 
protokolljusterare   protokollsjusterare 
 


