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1§       NAMN OCH HEMORT          
 
Föreningens namn är Pro Fisk rf och dess hemort är Vanda stad.           
 
2§       SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER 
 
Föreningens syfte är att ge konsumenterna och övriga intressentgrupper utbyggd information om 
användningen av fisk och fiskprodukter och deras betydelse som näringskällor för att på detta 
sätt främja användningen av fisk som ett hälsosamt födoämne. Föreningen vill också arbeta för 
att höja kvaliteten på fisk samt främja samarbetet mellan medlemmar verksamma inom 
fiskerihushållningen. 
 
Till föreningens verksamhetsformer hör att ge mångsidig information om fisk och  låta företa 
konsumentundersökningar ägnade att främja medlemmarnas näringsverksamhet ävensom andra 
utredningar i branschen. Dessutom har föreningen samarbete med myndigheter och 
intressentgrupper samt anordnar konferenser och seminarier. 
 
För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga fastigheter 
som är nödvändiga för dess verksamhet samt ordna penning-insamlingar och lotterier efter att ha 
erhållit behövligt tillstånd härför. 
 
Föreningens syfte är inte att skaffa medlemmarna ekonomiska fördelar.              
 
3§       MEDLEMMAR 
 
Som ordinarie medlemmar i föreningen kan ansluta sig  alla inom den kommersiella 
fiskerihushållningen fungerande registrerade föreningar samt sammanslutningar och enskilda  
personer med rättshandlingsförmåga. Som understödande medlemmar kan godkännas 
registrerade föreningar och sammanslutningar med rätthandlingsförmåga samt som 
understödande personmedlemmar privatpersoner. 
 
Medlemmar i föreningen skall godkännas av styrelsen, till vilken ansökningar om medlemskap 
skall ställas. 
 
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan  till styrelsen eller dess 
ordförande eller genom att anmäla om utträde vid föreningens möte. Medlemskapet upphör i 
slutet av uppsägningsåret. Medlemmen är skyldig att erlägga medlemsavgiften också för 
uppsägningsåret.        
 
Styrelsen kan utesluta en medlem som bryter mot dessa stadgar, föreningens syften, landets lagar 
eller god sed  eller resterar med medlemsavgiften för ett (1) år.                 
 
Beslutet träder i kraft omedelbart och det anses ha kommit vederbörande till kännedom fem (5) 
dagar efter det att beslutet har sänts som rekommenderat brev. Den som blivit utesluten kan 
besvära sig över beslutet genom att till föreningens ordförande överlämna en till föreningens 
möte riktad besvärsskrivelse inom en månad efter det att han fått kännedom om uteslutningen.                                 
 
Medlemmarna erlägger en anslutningsavgift och en årlig medlemsavgift, vilkas storlek fastställs 
av föreningens årsmöte.  



 
4§       STYRELSEN  
 
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som består av en ordförande och sex (6) 
medlemmar, vilka väljs av årsmötet. Två (2) medlemmar väljs från Finlands Yrkesfiskarförbund 
rf och två (2) från Finlands Fiskhandlarförbund rf, om inte årsmötet fattar annat beslut. 
 
Styrelsemedlemmarnas mandattid börjar vid årsmötet.     
 
Ordföranden väljs för ett år, likaså de övriga styrelsemedlemmarna. 
 
Styrelsen utnämner inom sig en vice ordförande och väljer föreningens funktionärer inom ramen 
för den godkända budgeten.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice 
ordföranden, då dessa anser att behov föreligger eller då minst två (2) styrelsemedlemmar så 
kräver. 
 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden samt vice ordföranden 
medräknade, är närvarande.  Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör 
ordförandens åsikt utom vid val, då frågan avgörs genom lottig.  
 
5§      TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN 
 
Föreningens namn tecknas av ordföranden. Dessutom kan styrelsen bevilja en av styrelsen vald 
funktionär rätt att teckna föreningens namn.    
 
6§       RÄKENSKAPERNA 
 
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.                                       
 
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar  och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till 
revisorerna senast tre (3) veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt skriftliga  utlåtande    
senast en (1)  vecka före årsmötet.   
                   
7§       KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTEN              
 
Styrelsen kallar samman föreningens möten. 
Mötesskallelsen skall utfärdas senast sju (7) dagar före mötet och skriftligen tillställas varje 
medlem.                  
 
8§       FÖRENINGENS MÖTEN      
 
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden mars-april.        
Ett extra möte skall hållas då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns 
skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar 
skriftligen  kräver det av styrelsen för behandling av ett särskilt angivet ärende.  
 
Rösträtt vid föreningens möten har varje ordinarie medlem som har  betalt sin medlemsavgift för 
det föregående året och varje röstberättigad medlem har en (1) röst. Medlem som har anslutit sig 



under innevarande år har rösträtt ifall anslutningsavgiften är erlagd. En understödande medlem 
har inte rösträtt. 
 
Som föreningens beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de angivna 
rösterna. Vid lika röstetal avgörs vid val frågan genom lottning. I övriga fall utgör beslutet den 
åsikt som omfattas av mötets ordförande.  
 
9§       ÅRSMÖTE      
 
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:     
 
1. Mötet öppnas ; 
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare;                     
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras; 
4. Föredragningslistan för mötet godkänns; 
5. Bokslutet, årsberättelsen och revisornernas utlåtande presenteras;   
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet; 
7. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs;     
8. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen; 
9. Val av två revisorer och två suppleanter för följande räkenskapsperiod. Åtminstone en av 

föreningens ordinarie revisorer skall vara godkänd av Centralhandelskammaren (CGR); 
10. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.     
 
Om en föreningsmedlem vill att et ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte, skall han 
skriftligen meddela styrelsen om detta i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.                              
 
10§       ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
 
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte 
med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I 
möteskallelsen skall nämnas att en ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen kommer 
att behandlas. 
 
Då föreningen fattar beslut om upplösning, skall föreningens tillgångar användas för att främja 
föreningens syften på ett sådant sätt som bestäms av det möte som beslutat om upplösningen. 
Om föreningens verksamhet upphör, används tillgångarna för samma ändamål. 
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