PYHTÄÄN KALASTUSALUE – PYTTIS FISKEOMRÅDE
REGLEMENTE
1 § Namn, hemort och verksamhetsområde
Fiskeområdets namn är Pyhtään kalastusalue – Pyttis fiskeområde och dess förvaltningshemort är
Pyttis kommun. Fiskområdets gränser har fastställts den 28. februari 1985 genom beslut nr 01/03
KyK 1985, givet av Kymmene fiskeridistrikts fiskeribyrå. Till fiskeriområdet hör följande, på
bifogade karta avgränsade vattenområden:
Dessa vattenområden är belägna i Pyttis kommun, och har en sammanlagd areal på ca 14490 hektar.
2 § Fiskeområdets uppgifter
Fiskeområdets uppgift är att främja fiskerihushållningen inom sitt verksamhetsområde, att
förverkliga de mål som nämns i 1 § lagen om fiske, att sköta de uppgifter som ankommer
fiskeområdet enligt detta reglemente och enligt lagen om fiske och med stöd av denna lag givna
stadganden och bestämmelser samt att uppfölja förverkligandet av den för fiskeområdets uppgjorda
planen för nyttjande och vård. Till fiskeområdets uppgifter hör även att sköta de uppdrag
fiskeområdets medlemmar påför fiskområdet.
3 § Fiskeområdets organ och deras ansvar
Organ för fiskeområdet är fiskeområdets stämma, fiskeområdets styrelse och disponenten.
Medlemmar i och anställda hos ett fiskeområdes organ handlar under tjänstemannaansvar i
förvaltnings- och tillsynsuppgifter utförda enligt lagen om fiske. I dessa ärenden skall iakttas vad
lagen om förvaltningsförande (598/82), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) och
lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) stadgar om myndigheter.
4 § Medlemmar i fiskeområdet och sakkunniga
Medlemmar i fiskeområde är fiskelagen, ägarna av vattenområdet, inom fiskeområdet verkande
organisationer för yrkesfiskare och inom fiskeområdet verksamma organisationer för
tillvaratagande av fritidsfiskarnas intressen på sätt som i förordning närmare stadgas om dessa
organisationer.
Som stadigvarande sakkunnigmedlem utan rösträtt på fiskeområdets stämma, extra stämma och
styrelsemöten verkar representant utsedd av Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto r.y.
5 § Val av medlemmarnas företrädare vid fiskeområdes stämma
Till fiskeområdets stämma får fiskeområdets medlemmar sända företrädare enligt följande:
1) fiskelag, vars vattenområde omfattar minst 50 hektar, får sända en företrädare,
2) de ägare av vattenområde, vilka inte hör till något fiskelag men vilkas vattenområden
tillsammans omfattar minst 50 hektar får var och en sända en företrädare,
3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda ägare av vattenområde får registerbyavis sända en
gemensamt vald företrädare,
4) yrkesfiskarnas lokala organisationer får var och en sända en företrädare, och
5) de regionala organisationer som företräder fritidsfiskarna får var och en sända en företrädare.
Fiskeområdets medlemmar väljer sin företrädare till fiskeområdets stämma i enlighet med egna
stadganden och beslut. I 3 punkten avsedda företrädarna väljs på vattenägarnas möten, vilka hålls

registerbyavis.
Har fiskelag, vars vattenområde omfattar minst 50 hektar inte konstituerat sig men har
delägare i enlighet med lagen om samfälligheter (758/89) kommit överens om hur
vattenområdets förvaltning skall ordnas, eller har området ställts under förvaltning av
god man, kan fiskelagets rätt att utse företrädare till fiskeområdets stämma utövas av i
nämnda lag avsett förvaltningsorgan. Av förvaltningsorganet utsedd representant eller
god man kan företräda okonstituerat fiskelag på fiskeområdets stämma.
Företrädare bör på fiskeområdets stämma kunna påvisa sin rätt att representera
fiskeområdesmedlem genom protokollutdrag, fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt.
6 § Fiskeområdes stämmas uppgifter
Fiskeområdets stämma har till uppgift att
1) avgöra de ärenden som avses i lag om fiske 7 § 2 mom., 11 § 2 mom., 16 § 3 mom., 26 § 2 och 4
mom., 32 § 2 och 3 mom., 37 § 2 mom., 43 §, 46 § 1 mom., 79 och 81 §§ samt 35 § 2 mom.
(Bilaga)
2) godkänna ett reglemente för fiskeområdet och ändring av detta,
3) utse medlemmarna i fiskeområdets styrelse,
4) fastställa fiskeområdets årliga verksamhetsplan och budget samt verksamhetsplan på längre sikt
än ett år,
5) fatta beslut om fastställandet av bokslutet, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, samt övriga
ansvarsskyldiga; samt
6) besluta om rättelse av ett beslut som fattats av fiskeområdets stämma eller fiskeområdets styrelse.
Alla i punkten 1 nämnda uppgifter överföres på fiskeområdets styrelse.
7 § Fiskeområdets stämma och hur stämma sammankallas
Fiskeområdets stämma hålls minst en gång om året före utgången av april månad. Fiskeområdets
styrelse sammankallar fiskeområdets stämma.
Skriftlig kallelse till fiskeområdets stämma skall sändas till varje känd medlem i fiskeområdet, till
landsbygdsnäringsdistriktet och till sakkunningsmedlems representant minst 14 dygn före stämman.
Kallelsen till de i lagen om fiske 73 § 3 punkten avsedda medlemmarna skall sändas till alla kända,
registerbyavis valda företrädare. Kallelse till stämma skall dessutom publiceras minst 7 dygn före
stämman i tidning med spridning på orten.
Extra stämma för fiskeområde skall sammankallas då fiskområdes stämma så beslutar, när
fiskeområdes styrelse anser det vara behövligt eller när minst en tiondedel av fiskeområdets
medlemmar skriftligen begär det av styrelsen för behandling av visst ärende eller när det är
behövligt för behandling av ett rättelseyrkande som avses i 85 § lagen om fiske.
Då fiskeområdes verksamhet varit avbruten eller då fiskeområde saknar funktionärer sammankallar
landsbygdsnäringsdistriktet fiskeområde till stämma på vilken ankommer de uppgifter som nämns i
detta reglemente.
8 § Ärenden som behandlas vid stämma
Vid stämma behandlas åtminstone följande ärenden:
1) val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämma;

2) konstateras de närvarande röstberättigade företrädarna;
3) konstateras stämmans laglighet och beslutförhet;
4) godkännes arbetsordning för stämman;
5) presenteras styrelsens berättelse över fiskeområdets verksamhet föregående år och fattas beslut
om dess godkännande;
6) presenteras resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår och revisorernas utlåtande;
7) fattas beslut om fastställande av bokslut och beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
samt övriga ansvarsskyldiga.
8) fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder;
9) bestäms arvoden för styrelsens medlemmar, revisorerna, samt eventuella övriga arvoden;
10) val av två medlemmar i fiskeområdets styrelse för följande treårsperiod i stället för dem som är
i tur att avgå samt vid behov val av styrelsemedlemmar i stället för dem som permanent är
förhindrade;
11) val av styrelseordförande och en viceordförande bland styrelsemedlemmarna;
12) val av två revisorer och deras suppleanter för revision av pågående verksamhetsårs räkenskaper
och förvaltning;
13) fastställs fiskeområdets årliga verksamhetsplan vars verksamhetsprinciper följs tills
ifrågavarande års verksamhetsplan är fastställd;
14) fastställs fiskeområdets årliga budget som följs enl. Föregående;
15) fattas beslut om fördelningen av de medel som tillkommer ägarna av vattenområden enligt lag
om fiske 91 § 1 mom.;
16) fattas beslut om den / de tidning(ar) i vilken/vilka möteskallelse till fiskeområdets stämma
enligt 7 § av detta reglemente skall publiceras.
17) behandlas övriga ärenden som av styrelsen förelagts fiskeområdets stämma.
9 § Rösträtt och röstningsförfarande
Vid fiskeområdes stämma har varje medlem av fiskeområdet en röst. En företrädare kan på stämma
verka som befullmäktigat ombud för högst en medlem, förutom sig själv, och använda dess röster.
Vid fiskeområdes stämma behandlas ärenden i den ordning de är upptagna på arbetsordningen ifall
stämman ej annat besluter. Som grund för ärendens behandling är fiskeområdets styrelses förslag.
Plats för diskussion skall ges efter ett ärende förelagts stämman, varefter ordförande förklarar
diskussionen avslutad. Är stämman enig eller har inte motförslag fått understöd anses styrelsens
förslag vara stämmans beslut. Har vid diskussion motförslag gjorts skall ordförande konstatera vilka
motförslag ej blivit understödda och ej tas upp för omröstning samt vilka motförslag fått understöd
och tas upp för omröstning.
Omröstning sker som öppen omröstning. Val av person kan ske med sluten omröstning om sådan
krävs. Efter omröstning skall ordförande som stämmans beslut förklara den åsikt som biträtts av
över hälften av de avgivna rösterna. Faller rösterna lika avgör stämmoordförandens åsikt, förutom
vid val då lotten avgör.
Krävs vid fattande av beslut kvalificerad majoritet skall ordföranden meddela om detta innan man
skrider till omröstning.
Förslag till plan för nyttjande och vård skall av fiskeområde godkännas genom beslut som omfattas
av minst tvåtredjedelar av de närvarande medlemmar i fiskeområdet. Blir förslaget inte godkänt
med ovannämnda majoritet, skall förslaget underställas landsbygdsnäringsdistriktet.
10 § Fiskeområdets styrelse

Till fiskeområdets styrelse hör sex (6) av fiskeområdets stämma valda medlemmar. Stämman utser
en av dessa till ordförande för styrelsen och en till viceordförande.
Av de styrelsemedlemmar som väljs i enlighet med lag om fiske (1355/93) avgår 1/3 efter ett år, 1/3
efter två år samt 1/3 efter en mandatperiod på tre år. Avgångsordningen avgörs genom lottning.
Mandatperioden för styrelsens medlemmar är tre år. Om medlem avgår eller permanent är
förhindrad att fullgöra sin uppgift, väljs i hans ställe en ny medlem för den återstående
mandatperioden. En tredjedel av medlemmarna i styrelsen är årligen i tur att avgå.
Vid sammanträde med styrelsen förs ordet av styrelsens ordförande, eller vid förfall av honom, av
viceordförande. Styrelsen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga
medlemmarna är närvarande vid sammanträdet.
Såsom styrelsens beslut anses den mening som omfattats av majoriteten. Faller rösterna lika, har
ordföranden utslagsröst. I övrigt efterföljs vid behandling av ärenden vad som bestäms i 9 och 18 §§
av detta reglemente.
Styrelsen kan vid behov utse utskott.
11 § Fiskeområdets styrelses uppgifter
Fiskeområdets styrelse har till uppgift
1) att avgöra de ärenden som nämns i lag om fiske 16 § 2 mom. och 45 §,
2) att bereda de ärenden som skall behandlas vid fiskeområdets stämma och verkställa
fiskeområdets beslut,
3) att tillkännage fiskeområdets och myndigheternas beslut och föreskrifter,
4) att sörja för tillsynen över fisket och tillsättandet av fiskeövervakare enligt lag om fiske samt
övriga praktiska uppgifter som ankommer på fiskeområdet,
5) att anställa och avskeda fiskeområdets funktionärer,
6) att sköta övriga av fiskeområdets stämma påförda uppgifter.
Följande på fiskeområdets styrelse ankommande uppgifter överföres på disponenten: Om de på
fiskeområdets styrelse ankommande uppgifter som överförs på disponenten uppgörs en
uppgiftsöverenskommelse.
12 § Fiskeområdets disponent
Fiskeområdets styrelse utser disponenten. Till disponentens uppgifter hör att, befullmäktigad av
styrelsen, sköta fiskeområdets löpande ärenden, samt att förbereda och föredraga ärenden som skall
behandlas av styrelsen.
Mellan fiskeområdets styrelse och disponenten uppgörs ett skilt avtal angående de uppgifter som
enligt detta reglemente överförs från fiskeområdets styrelse på disponenten.
13 § Mötesprotokoll och tillkännagivande av meddelanden
Över fiskeområdes stämma och styrelsemöten skall föras protokoll i vilket antecknas tid och plats
för mötet, närvarande mötesdeltagare eller deras ombud, på mötet behandlade ärenden, företagna
omröstningar samt fattade beslut.
Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Protokollet justeras och förses vid behov

med rättelseanmärkningar av på mötet utsedda protokolljusterare om ej det färdigt utskrivna
protokollet läses upp vid slutet av mötet.
Vid tillkännagivande av fiskeområdets beslut samt vid uppsättande av protokoll till påseende bör
iaktagas vad som stadgas i lag om fiske 77 b §, i förordning om fiske 55 §, i lagen om
förvaltningsärenden (232/66).
14 § Fiskeområdets funktionärer
Fiskeområdet kan ha fiskeövervakare som är edsvurna eller har lämnat motsvarande försäkran samt
funktionärer, vilka styrelsen antar och befriar från deras uppgifter.
15 § Verksamhets- och räkenskapsår
Fiskeområdets verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår. Fiskeområdets räkenskaper,
redogörelse över verksamheten och övriga behövliga handlingar skall lämnas till revisorerna före
utgången av februari månad.
Revisorerna skall avlämna berättelse till styrelsen före utgången av mars månad.
16 § Rättelse av beslut och ändringssökande
Till ett beslut bör bifogas besvärsundervisning i enlighet med vad som stadgats om detta i 12 § 1
mom. i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.
Den vars rätt ett beslut som fiskeområdets stämma eller styrelse har fattat gäller, får, om beslutet
inte skall underställas, med åberopande av att beslutet inte tillkommit i laga ordning eller att det står
i strid med lag, förordning eller fiskeområdets reglemente eller avviker från vad i planen för
nyttjande och vård är föreskrivet yrka rättelse av beslutet hos fiskeområdets stämma.
Om rättelse inte företas, kan den som anhållit om rättelse söka ändring i beslutet genom besvär hos
landsbygsdnäringarnas besvärsnämnd inom 60 dagar efter delfåendet av beslutet. På
ändringssökande tillämpas vad lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar
om ändringssökande i förvaltningsmyndigheters beslut. Besvärsmyndigheten kan besluta att det
beslut som klandras kan verkställas genast och före slutlig utslag givits om särskilda skäl härtill
föreligger och verkställandet inte gör rättelseyrkandet gagnlöst.
Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd skall likaså behandla sådan klagan som avses i 2 § lagen om
extraordinärt ändringssökande i förvaltningsärenden (200/66) och gäller ett beslut av ett
fiskeområde. I övrigt gäller om extraordinärt ändringssökande i beslut av detta slag vad som stadgas
i den nämnda lagen.
Då förslag till plan för nyttjande och vård underställts landsbygdsnäringsdistriktet får den vars rätt
ett beslut av landsbygdsnäringsdistriktet i detta ärende gäller söka ändring genom besvär hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet inom 30
dagar efter delfåendet av beslutet.
17 § Undertecknade av handlingar
Fiskeområdets namn tecknas av sryrelsens ordförande eller viceordförande, endera, eller
tillsammans med någon styrelsemedlem eller disponenten.

I det avtal som avses i 12 § av detta reglemente omnämns de fall då disponenten ensam har rätt att
teckna fiskeområdets namn.
18 § Ändring av reglementet
Fiskeområdets reglemente kan ändras om minst tvåtredjedelar av de vid stämma närvarande
medlemmarna stöder beslutet. Det ändrade reglementet fastställs av landsbygdsnäringsdistriktet.
Om fiskeområdets gränser ändras eller området upplöses, beslutar fiskeområdets stämma hur
fiskeområdets tillgångar fördelas eller används.
I övrigt följs vad som är stadgat i lagen om fiske (286/82 jämte förändringar) och förordningen om
fiske (1116/82 jämte förändringar) samt med stöd av dessa givna författningar och bestämmelser.
Godkänt av fiskeområdets stämma
den 18 maj 1994
På Pyhtään kalastusalue – Pyttis fiskeområdets vägnar
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