
3§
Osakkaalla on oikeus ilman muiden
osakkaitten suostumusta sp1lsa toisel-
fe lupa vastikkeetta tai vastiketta
vastaan käyttää hänelle yhteisetlä
vesialueella kuuluvaa kalastusoike-
utta. Luovutuksesta on ilmoitettava
]:oo1tPsnna1le kir j alli se sti
Orkeus kptastaa osakaskunnan yhtei-
selIä vesialueella voldaan antaa
vuokralle osakaskunnan kokouksen pe-

tåån k;,mmenettä ösaa kaihista osuuksista, sitä määrättyå
asiaa varterr kirjalirsesti-vaaiivat. r,irrrrå.riairrerr k,kous urr
llutslritava kcrcrllc: 3 viil.tn fulgg.,:a siita. llrrri va:lir:-l,s
l.,t!,.oui..serr pii.i:,risesiå e:lieiiiirr iisiiuiurirraiie u:i toi**rsr::;r-
lc.
l"lriloin osal,askunnan osallas hal,.r:,o osakaskunnan koko_
uksessa ra&.aistavaksi asian, on alolte siitä tehtävä hoito-
kunnalle, jonka tulee päåttää joko asian käsittelemisestå
seuraavassa clsakaskunnan koloullsessa iai päättää, ettei
hoitokunta vie asiaa osakasl..unnan kokouksen käsiteltä_
väksi.

Osakaskunnan päätäntävaltaa kå_vttää osakaskunnan ko-
kous. Osakaskunnan kckouksen kutsuu koolle hoitokunta.. OsakasLiinnan kutr_.,u1-.:se;i; i.rLrLil,.,tetaan parhkai.,unnaiia
yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja iimoitetaarrr kirjekor_
tilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden åsoite
on osakaskunnan hoitokunnan tiedossa. Kujlutus on jul_
kaistava ja kirjekoriii r.rn postitettava vähintään 14 vuoro-
kautta ennen kckousta.
KokouskutsuSsa tulee t_riia nrainiiiuna kokouksen aixa,
paikka ja siellä ratkaisiavat asiat sekä missä ja milloin ko-, kouksesta laadittu tarl..istettu pöytäki11a pidetåän asian_
osaisten nähtäväna.
Tarkasieilu poykikirja pidelään nåhtäväna kokouskutsussa

. iimoitetussa paikassa seitsemännestä kokouspäivän jälkei_
seslå päivästä lukien siihen saakka kunnes k4knuenäiväctä
cn kulunul 21 parvaa.
Kokouksessa ei sea päättää asiois..a, joisia kokouskuisus_
sa ei ole ilmoitettu.
N'lilloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan varsi_
naisessa kokouksessa päätettäväksi asian, on aloite tehtä_vä kirjallisena hoitokunnalle Ler[i__kuun loppuun
mennessä.

e§

Varsinaisessa kokouksessa:
''t) esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuo-

delta;
2) esitetään edellisen vuoden titit ja tilintarkastajain lausun_
to tilien ja hallinnon hoidosta;
3) päätetään tilinpäätöksen vahvislamisesta ja vastuuva-
pauden ntyöntämiseslä hoilokunnaile ja vastuullisilte toimi-
henkilöille:
4) lehdään näiden saäntöjen 7 - 6 §:sså tarkailetul päätok_
seI
5) hyuäksy,tään asakaskunnalle tuto- ja mencarvio kuluvak-
si yuodeksl,'
6) määrätään hoitokunnan jäsenlen, titintarkastajain, kctko_
usedustajain ja ntuiden teimihenkilöiden palkkiot;
7) valitaan hoitokunnan eroyuoros.sa olevien jäsenlen
tilalleseuraavaksi kaksivuotiskaudeksi - 2 _ jäsentä
sekä heilte henkitökohtaiset varamieii-Gia pa'atetaan
kuka hoitokunnan jäsenrslä kulsuu kaolle hoitokunnan
e n si m mäise n kokouksen ;
8) valitaan kaksi titintarkastajaa ja heiile henkitökohtaiset
varamiehet tarkastamaan kuluvan taimintavuoden hallintoaja tilejä;
9) valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies
,kal a stu sal ue en kokou ksii n ;
1 0) päätetä ä n rnelsäsfykses tä vesialuee lt a ;
1 1 ) pä ätetä ä n mui sta kokouskulsus sa ma i n itu i sla asloista,.
sekä
12) käsitellään muut esille tulevat asiat.

10§

Osakaskunnan kokouksen påätokset saatetaan osakas_
kunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tletoon edella
sääntöjen 8 §:ssä mainitulla tavalla.
Selvi§s osakaskunnan hoitokunnan toiminnasta ja hoito-
kunnan päätöksistä, kalastrrsalueen kalastuslain mukaisesti

8§
rusteella.
Milloin osakaskunnan luvat ovat ylei-
sessä rajoitukslin perustuvassa myyn-
nissä, l-uvat ovat ruokakuntakohtai*--
sia.

. +§_ 4§

Osakaskunnan vesialueella voidaan kalastusta harjoittaa
ka-ikilla kalastuslain ja kalastusasetuksen sallimilla pyydyk.
sillä ja pyyntitavoilta, eilei sövoima- ja etinteinoiiäikus,
kalastusalue tai osakaskunnan kokous ole kala- jä rapu-
kan§en tuottavuuden parantamiseksi tai säilyttämiseksi
toisin päättiinyt

Osakaskunta päättää kokouksessaan yhteisen vesialueen
kalastuksen järjestiimisestä ja kalaveden ja siihen liittWien
samalla kiinteistötunnuksella olevlen vesijättö_ ja muiOen
yhteisten alueiden hoitotoimenpiteiståi. Näiti 

-päätöksiå

tehtäessä on tarpeen mukaan ote&ava huomioon, mitä
kalastusalueen käytto- ja hoitosuunnitelmassa on kalavaro-
jen hoitoa ja käyttoä koskevista asicista esitetty.' Jos kalastuksen järjestamistä, kalakannan hoitoa tai näiden
säåntöjen 2 §:n 2- ja 3-kohdassa tarkoitettujen erikoistupibnantamista koskeva påätöksenteko siirreiääri
kalastusalueelle, on tätä koskeva selvittelysopirnus
'ryväksyttåvä osakaskunnan kokouksessa.

6§

5§

Osakaskunta voi periä osakaskunnan kalavedessä kalas_
tavilta pyydysten yksiköintiin perustwan maksun, jonka
suuruus määråtiiän osakaskunnan kokouksessa. Muiden
kuin osakkaiden maksut voidaan määrätii suuremmiksi
kuin osakkaiden maksut.
Milloin osakaskunta myöntiiä muita kpin pyydysten yksi-
köintiin perustuvia kalastusoikeuksia taikka-vuäfraa vesi_
alueen tai osan siitti, tehdäån päätös maksusta tai vuokras"
ta erikseen.
Osakaskunta voi kalaveden hoitoa ja muita osakaskunnan
menoja varten måärätii osakkaiden suoritettavaksi kunkin
vesialueosuutta vastaavan maksun. Maksun ja vuokran
perusteet käsitelläån osakaskunnan kokouksessa.

7§

Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuopittain
hel mi kuun loppuun mennessä.

Hoitokunta voi tarvittaessa påättää osakaskunnan ylimää_
rtiisen kokouksen koolle kutsumisesta. Hoitokunnan on
kutsuttava ylimääräinen osakaskunnan kokous koolle, jos
osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet edustavat vähin_


