
Östra Nylands fiskeområde                                                 
22.4.2019 

KUNGÖRELSE 
 
 
Östra Nylands fiskeområde håller stämma 7.5.2019, kl. 18:00, på Servicehuset Esplanad, festsalen, 
Drottninggatan 7, 07900 LOVISA. 
 
 
Vid stämman behandlas följande ärenden: 
1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för stämman; 
3. Konstateras de närvarande röstberättigade företrädarna; 
4. Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet; 
5. Godkänns föredragningslista för stämman; 
6. Presenteras styrelsens årsberättelse över fiskeområdets verksamhet föregående år och fattas beslut om dess 

godkännande; 
7. Presenteras resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår, revisorns utlåtande samt fattas beslut om 

fastställande av bokslut; 
8. Fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och ansvariga funktionärer; 
9. Fattas beslut om de åtgärder resultatet föranleder; 

10. Fattas beslut om avslutande av fiskeområdet 
11. Diskussion 
12. Mötet avslutas; 
   
Till fiskeområdets stämma får fiskeområdets medlemmar sända företrädare enligt följande: 
1) ett sådant delägarlag enligt 3 § lag om samfälligheter, vars vattenområde omfattar minst 50 hektar får sända 
en företrädare  
2) sådana ägare av vattenområden som inte hör till ett delägarlag som avses i 1 punkten, vars områden omfattar 
minst 50 hektar får var och en sända en företrädare,  
3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda ägare av ett vattenområde får registerbyavis sända en gemensamt vald 
företrädare, 
4) yrkesfiskarnas organisationer får var och en sända en företrädare, och 
5) de organisationer som företräder fritidsfiskarna får sända sammanlagt två företrädare.  
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer en förteckning över de organisationer som avses i 4 och 5 punkten för 
högst fem år åt gången.  
 
Företrädare på fiskeområdets stämma bör kunna påvisa sin rätt att representera fiskeområdesmedlem genom 
protokollsutdrag, fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt. En företrädare kan på stämman verka som befullmäktigat 
ombud för högst två (2) medlemmar och använda deras röster. Fullmakterna granskas före stämman, från kl. 17:30.  
 
Stämmohandlingar finns till påseende vid Lovisa och Orimattila städers, Lappträsk, Mörskom och Pyttis kommuners 
officiella anslagstavlor under tiden 30.4-7.5.2019, där också det justerade protokollet hålls till påseende 27.5.-
24.6.2019. Stämmohandlingarna kan även fås på begäran, via e-post och i undantagsfall via brevpost. 
 
På frågor gällande stämman svarar utredningsperson Gabi Lindholm e-post: gabi.lindholm@outlook.com eller  
tfn. (050) 404 2738 vardagar kl. 8-16. 
 

Styrelsen för Östra Nylands fiskeområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Itäisen Uudenmaan kalastusalue                                                
 

22.4.2019 
 

KUULUTUS  
 
 
Itäisen-Uudenmaan kalastusalueen vuosikokous pidetään 7.5.2019, klo. 18:00, osoitteessa Esplanadin 
palvelutalo, juhlasali, Kuningattarenkatu 7, 07900 Loviisa 
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokous avataan 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 
3. Todetaan äänioikeutetut edustajat; 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
5. Hyväksytään kokouksen esityslista; 
6. Esitetään hallituksen kertomus kalastusalueen toiminnasta edelliseltä vuodelta ja päätetään sen 

hyväksymisestä. 
7. Esitetään edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan edellisen vuoden 

tilinpäätös. 
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille. 
9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä 
10. Päätetään kalastusalueen lopettamisesta 
11. Keskustelu 
12. Kokous päätetään;       
Kokoukseen saavat kalastusalueen jäsenet lähettää valtuutettuja äänivaltaisia edustajia seuraavasti: 
1) Yhteisaluelain 3 §:ssä tarkoitettu osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria, saa lähettää yhden 
edustajan;  
2) pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin suuruisten vesialueiden omistajat, jotka eivät kuulu 1 kohdassa 
tarkoitettuun osakaskuntaan, saavat kukin lähettää yhden edustajan;  
3) muiden kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vesialueiden omistajat saavat rekisterikylittäin lähettää yhden 
yhteisesti valitsemansa edustajan; 
4) ammattikalastajajärjestöt saavat lähettää kukin yhden edustajan; ja 
5) virkistyskalastajia edustavat järjestöt saavat lähettää yhteensä kaksi edustajaa.  
Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen järjestöjen luettelon enintään viiden 
vuoden määräajaksi kerrallaan.   
Kokousedustajien on osoitettava kalastusalueen kokoukselle valtuutuksensa pöytäkirjanotteella, valtakirjalla tai 
muulla luotettavalla tavalla. Yksi edustaja voi valtakirjan nojalla toimia enintään yhteensä kahden (2) jäsenen 
edustajana ja käyttää heille kuuluvaa äänivaltaa kokouksessa. Valtakirjat tarkastetaan ennen kokousta, kello 17:30 
alkaen.  
Kokouksen asiakirjat ovat nähtävinä Loviisan ja Orimattilan kaupunkien, Lapinjärven, Myrskylän ja Pyhtään 
kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ajalla 30.4-7.5.2019, missä myös kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja 
pidetään nähtävänä 27.5.-24.6.2019. Kokouksen asiakirjat voi myös pyynnöstä saada sähköpostilla ja 
poikkeustapauksissa myös kirjeenä. 
 
Kokousta koskevia kysymyksiä voi esittää selvityshenkilö Gabi Lindholmille, s-postia: gabi.lindholm@outlook.com 
tai puh.: 050-404 2738 arkisin klo. 8-16. 
 

Itäisen Uudenmaan kalastusalueen hallitus 


