FISKEFÖRVALTNING GOTLAND(FFG)
Regional samförvaltning av fiske

§ 1 Samrådsgruppens namn och geografiska verksamhetsområde
Samrådsgruppens namn är Fiskeförvaltning Gotland med geografiskt verksamhetsområde på Gotland.

§ 2 Samrådsgruppens ändamål







Att arbeta med lokal och regional samförvaltning av fisk och fiske inom Gotlands län.
Att utgöra en remissinstans i fiskeförvaltningsfrågor för Gotland.
Att verka för ett långsiktigt hållbart fiske.
Att verka för livskraftiga fiskbestånd.
Att verka för god fiskeetik och långsiktig fiskevård.
Att främja efterlevnaden av fiskebestämmelser.

§ 3 Samrådsgruppens säte
Samrådsgruppen har sitt säte i Gotlands län.

§ 4 Sammansättning
Samrådsgruppen består av representanter från yrkesfisket, sportfisket, husbehovsfisket,
fiskevattenägare, länsstyrelsen, naturskyddsföreningen, forskningsinstitutioner samt kustbevakningen.
Respektive organisation har rätt att representeras enligt följande fördelning:
Yrkesfiskarna
Husbehovsfiskarna
Länsstyrelsen
Kustbevakningen

2 representanter
2 representanter
1 representant
1 representant

Sportfiskarna
2 representanter
Fiskevattenägarna
2 representanter
Naturskyddsföreningen
1 representant
Uppsala universitet Campus Gotland 1 representant

Rollfördelning
Brukare:
Yrkesfiskarna, Husbehovsfiskarna, Sportfiskarna och Fiskevattenägarna
Myndigheter/Forskning/ Miljö-Naturvård:
Länsstyrelsen, Kustbevakningen, Naturskyddsföreningen och Forskningsinstitut
Vid behov kan extern resurs eller annan expertis inbjudas att närvara på samrådsgruppens möte.
Om eventuellt ny framtida brukarorganisation (annan än ovan nämnd) etableras inom samrådsgruppens
geografiska verksamhetsområde, kan ansökan om att ingå i Fiskeförvaltning Gotland ställas skriftligen till
samrådsgruppen som beslutar enligt § 5

§ 5 Rösträtt och beslut
Endast representanter för brukargruppen har rösträtt i beslutsfrågor med fördelningen en röst per
brukargrupp. Övriga representanter har yttranderätt men inte rösträtt.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade representanter som är närvarande på mötet dock
med minst en deltagare från respektive brukargrupp. Alla beslut fattas enligt konsensusprincipen.

§ 6 Samrådsgruppens ledning
Samrådsgruppen utser inom sig mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare.
Mötesordföranden och mötessekreteraren förbereder samrådsgruppens möten.
Mötesordförande och mötessekreterare väljs av samrådsgruppens deltagare för ett år. Uppdraget som
mötesordförande och mötessekreterare roteras årligen inom brukargruppen.
Det åligger inte mötesordföranden att föra samrådsgruppens talan eller att representera samrådsgruppen
utan att det har beslutats enligt § 5

§ 7 Samrådsmöte
Samrådsgruppen sammanträder två gånger per år därutöver vid behov. Kallelse skall skickas till samtliga
berörda senast två veckor innan möte.(e-post utskick eller skriftligen) samrådsgruppens möten skall
protokollföras och distribueras till samtliga representanter samt arkiveras.

§ 8 Administration
Samrådsgruppen ansvarar gemensamt för administration.

§ 9 Regler för ändring av stadgarna
Samrådsgruppen kan fatta beslut om stadgeändringar (beslut fattas enligt § 5)

