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PROTOKOLL

Tid: 26.4.2022, kl. 18:00 
Plats: Hus J - Kosthålli, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs

1. Mötet öppnas 
Ville Wahteristo, fiskeriområdets vicestyrelseordförande, öppnade mötet kl. 18:04.

2. För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
Beslut: Till mötesordförande valdes Peter Simberg, Ville Wahteristo valdes till tillfällig 
mötesordförande fram till att Simberg kommer på plats. Peter Simberg tog över ordförandeskapet 
under presentationen av årsberättelsen (punkt 6).
Till sekreterare valdes Gabi Lindholm och till protokolljusterare samt rösträknare Håkan Strandberg 
och Peter Mehlem.

3. Godkänns röstlängd och deltagarförteckning
Konstateras mötets röstberättigade företrädare enligt deltagarförteckningen. I mötet företräddes 7 
röstberättigade medlemmar (7 personer) som tillsammans hade 10 röster. Övriga deltagare, utan 
rösträtt var 4 personer. 

Beslutsförslag: Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns. 
Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

4. Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet
Kungörelse om fiskeriområdets stämma har 12.4.2022 per e-post skickats till Egentliga Finlands 
Närings-trafik- och miljöcentral och till de röstberättigade medlemmar vars e-postadresser varit 
kända. Samma dag är kungörelsen sänd med brevpost till röstberättigade medlemmarvars postadress, 
men inte e-post inte är känd. Kungörelsen är publicerad på fiskeriområdets hemsida 12.4.2021 och har 
dessutom funnits på Hangö och Raseborgs städers elektroniska anslagstavlor.
Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart.
Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

5. Godkänns stämmans föredragningslista
Stämmans föredragningslista har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet. 
Beslutsförslag: Föredragningslistan godkänns.
Beslut: Beslutsförslaget godkändes.
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6. Presenteras styrelsens berättelse över fiskeriområdets verksamhet föregående år och fattas beslut 
om dess godkännande. 
Berättelsen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Berättelsen för år 2021 godkänns. 
Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

7. Presenteras bokslutet från föregående år, revisorns utlåtande samt fattas beslut om bokslutets 
fastställande
Bokslutet med revisorns utlåtande har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet.
Beslutsförslag: Bokslutet för år 2021 fastställs.
Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetsledaren
Beslut: Styrelsen och verksamhetsledaren beviljades ansvarsfrihet för år 2021.

9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder
Överskottet för fiskeriområdets tredje verksamhets år är 19 336,07 
överskottet förs till vinst- och förlustkontot.
Beslutsförslag: Styrelsens förslag godkänns.
Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

10. Väljs revisor för innevarande år, och om till revisor inte väljs en revisionsbyrå, en ställföreträdande 
revisor
Revisionssamfundet BDO Ab med Tove Lindström-Koli som ansvarsperson har fungerat som revisor för 
år 2021 och bolaget står till förfogande för omval.
Beslut: Återvaldes revisionssamfundet BDO Ab med Tove Lindström-Koli som ansvarsperson.

11. Fattas beslut om arvoden och reseersättningar för styrelsens medlemmar
Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande arvoden och reseersättningar för år 2022: 

Styrelseordföranden och styrelsemedlemmar som representerar fiskeriområdet på externa möten 
ersätts av fiskeriområdet, om mötessammankallaren inte betalar mötesarvode. Om flera 
fiskeriområden har en gemensam representant, delar fiskeriområdena på kostnaderna. Arvodet är 
100 euro för möten som är högst 3 timmar och 200 euro för möten som pågår över 3 timmar. 
Arvodet utbetalas mot reseräkning.
Resekostnader och kostnadsersättningar betalas enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria 
resekostnadsersättningar. 

Beslutsförslag: Stämman fastställer styrelsens förslag.
Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

12. Väljs styrelsemedlemmar, i stället för dem som är i tur att avgå, samt vid behov val av 
styrelsemedlemmar i stället för dem som permanent är förhindrade 
Till fiskeriområdets styrelse hör åtta medlemmar. Styrelsemedlemmens mandattid är tre år.
I avgångstur år 2022 är Jarmo Järvinen, Karl-Mikael Lindqvist och Ole Törnroos. Järvinen står inte till 
förfogande.
Styrelsen väljer ordförande och viceordförande inom styrelsen.
Beslut: Lars Ekebom, Ari Paataja och Ole Törnroos valdes för perioden från stämman 2022 till 
stämman 2025. 
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13. Fattas beslut om fastställande av verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet. 
Beslutsförslag: Verksamhetsplanen för åren 2022-2023 fastställs. 
Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

14. Fattas beslut om fastställande av budgeten för pågående år 
Budgeten har varit framme på hemsidan och presenteras på mötet. 
Beslutsförslag: Budgeten för år 2022 fastställs.
Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

15. Fattas beslut om fördelningen av ersättningsmedel mellan ägarna av vattenområden
Ägarersättningen fördelas som ersättning för handredskapsfiske som sker med betald fiskevårdsavgift 
som grund. Fördelningsgrunden gäller ersättningen (45 737 som hänför sig till handredskapsfiske år 
2021 enligt VARELYs beslut 21.3.2022 (Dnr VARELY/2111/2022). Fördelningen sker enligt 
ägoförhållanden 31.12.2021. Fördelningen kan verkställas då nyttjande- och vårdplanen fått laga kraft 
eller VARELY godkänt stämmans beslut om fördelningsgrunden. 
Fördelningen sker med hjälp av Kalpa på en poängskala från 0 (ingen belastning/ingen ersättning) -5 
(stor belastning).
Beslutsförslag: Styrelse föreslår för stämman, att fiskeriområdets baspoäng är 3; det kustnära 
havsområdet samt insjöarna Frankböleträsket, Ovanmalmträsket, Bonäsbåset, Gennarbyträsket och 
Gennarbyviken.
Områden som avviker från baspoängen:

Värde Område
0 Områden där det är förbjudet att röra sig/fiska 12 månader om året
1 Ytterskärgårdens fjärdar och insjövattendragen undantaget de sjöar som får 

basvärdet 3 
2 Innerskärgårdens fjärdar
4 Vik-områdena förutom områden med fiskeförbud om våren.

Karta enligt förhållandena år 2021

Beslut: Beslutsförslaget godkändes.
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16. Diskussion  
Diskuterades om rätten att hålla båtboj och brygga vid egen strand men på annans vattenområde.

17. Stämman avslutas
Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida 
https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/ under tiden 18.5-24.6.2022. Anvisning för omprövningsbegäran
bifogas till protokollet.

Ordföranden avslutade mötet kl. 19:13.

Protokollet undertecknas elektroniskt av ordförandena Peter Simberg och Ville Wahteristo, sekreterare 
Gabi Lindholm, protokolljusterarna Håkan Strandberg och Peter Mehlem.
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ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
Den vars rätt berörs av ett beslut som fattats av ett fiskeriområdes stämma, styrelse eller verksamhetsledare 
får begära omprövning av beslutet hos fiskeriområdets stämma på den grunden att beslutet inte tillkommit i 
laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning eller fiskeriområdets stadgar eller avviker från planen 
för nyttjande och vård. Omprövningsbegäran skall framställas skriftligen.

Innehåll och undertecknande
I omprövningsbegäran, som riktas till fiskeriområdet, ska följande uppgifter ingå:
- namn och hemkommun för den som begär omprövning
- det beslut i vilket ändring söks, vilka delar av beslutet som ändring söks i, vilka ändringar som yrkas och på 
vilka grunder
- postadress och telefonnummer samt eventuell e-postadress under vilka den som begär omprövning kan 
tillställas meddelanden i ärendet.
Om talan för den som begär omprövning förs av dennas representant eller ombud, eller om 
omprövningsbegäran har upprättats av annan person, bör också denna persons namn och hemkommun 
meddelas i omprövningsbegäran. Den som begär omprövning eller dennas lagliga representant eller ombud 
bör underteckna omprövningsbegäran.

Bilagor
Till omprövningsbegäran ska bifogas
- det beslut som begäran gäller, i original eller kopia
- ombudets fullmakt, om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde
- de handlingar som den som begär omprövning anför som stöd för sitt yrkande, ifall dessa inte tidigare 
tillställts fiskeriområdet

Tidsfrist
Omprövning ska begäras inom 30 dagar från det beslutet delgivits. 
Offentlig delgivning enligt förvaltningslagen (434/2003) 62 § har skett den sjunde dagen efter den dag, då 
meddelande om framläggandet av mötesprotokoll har publicerats på fiskeriområdets anslagstavla.
Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll publiceras 26.10.2021 på fiskeriområdets anslagstavla som 
är fiskeriområdets webbplats https://vastranylandsfiskeriomrade.fi/hallinto/

Inlämnande av omprövningsbegäran
Fiskeriområdet rekommenderar att du skickar in din begäran om omprövning per e-post. Om du inte har 
möjlighet att använda e-post, kan du också posta din begäran om omprövning. Försändelsen av 
omprövningsbegäran sker på avsändarens ansvar. Omprövningsbegäran ska vara framme vid fiskeriområdet 
under tjänstetid innan tidsfristen på 30 dagar har gått ut, för att omprövningsbegäran ska kunna prövas. Om 
tidsfristens sista dag är en helgdag, en lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller 
midsommarafton, fortsätter tidsfristen till därpå följande vardag till tjänstetidens utgång.

Behandlingsavgift
Beslutet på omprövningsbegäran är avgiftsfritt.

Besvär
Om rättelse inte företas, kan den som anhållit om rättelse söka ändring i beslutet genom besvär hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsmyndigheten kan besluta om det beslut som klandras, kan verkställas 
genast och före slutligt utslag givits, om särskilda skäl härtill föreligger och verkställandet inte gör 
rättelseyrkandet gagnlöst. Till beslutet från behandlingen av omprövningsbegäran skall fogas anvisningar för 
uppgörande av besvär (besvärsanvisning).

Kontaktuppgifter
Västra Nylands fiskeriområde
Verksamhetsledare Gabi Lindholm, e-post: gabi.lindholm@outlook.com tfn: 050 -404 2738
Postadress: PB 27, 06151 Borgå


