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Stiftelsen Laxfond för Vänern 
 

Bakgrund 

1 §  Stiftelsen Laxfond för Vänern har bildats för att varaktigt förbättra underlaget för lax- 
och öringsfisket i Vänern och därmed bidra till utvecklingen av turism 
rekreationsmöjligheter, näringsverksamhet och sysselsättning i vänerområdet. Stiftare är 
länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län samt kommunerna 
Vänersborg, Mellerud, Åmål, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Gullspång, 
Kristinehamn, Karlstad, Grums, Säffle och Hammarö. 
Stiftelsen består av medel som genom stiftarna eller på annat sätt har tillförts eller tillförs 
stiftelsen, av medel som uppkommer i stiftelsens verksamhet samt av avkastning från 
stiftelsens medel. 
Med stiftarna skall jämställas tillkommande kommuner och landsting som deltar i 
stiftelsens finansiering och verksamhet och som godkänns av stiftelsernas styrelse. 

 

Firma 

2 §  Stiftelsens namn är Laxfond för Vänern. 

 

Ändamål 

3 §  Laxfond för Vänern skall verka för att Vänerns bestånd av lax- och öringsstammar 
-  bevaras och reproduceras i god natur miljö, 
-  varaktig tillgodoser sport - och yrkesfiskets fångstbehov inom givna  
   biologiska förutsättningar, 
-  nyttjas för att utveckla sportfisket i Vänern för turism och rekreation med   
   beaktande av yrkesfiskets intresse. 

 

Verksamhet 

4 §  Laxfond för Vänern har till huvuduppgift 
att bidra till förstärkt fisketillsyn i Vänern 
att informera om stiftelsens verksamhet 
att genom lämpliga åtgärder exempelvis insamlingar och näringsverksamhet 
långsiktigt finansiera en uthållig verksamhet. 
Vidare skall Laxfond för Vänern genom information, initiativ och samverkan med 
berörda myndigheter och intressenter medverka till att den naturliga reproduktionen av 
lax och öring underlättas i vänerområdet 
att miljöförhållandena i Vänerns och dess tillflöden förbättras 
att fiskebestämmelserna anpassas så att de stödjer lax- och öringsbeståndens tillväxt i 
Vänern: 
-  att fisketurismen i vänerområdet utvecklas 
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-  att lax- och öringsfisket gynnar utvecklingen av näringsliv och sysselsättning i 
vänerområdet. 

 

Handlingsprogram och verksamhetsplan 

5 §  Som underlag för stiftelsens verksamhet skall finnas ett handlingsprogram. Styrelsen 
fastställer handlingsprogrammet och beslutar årligen före utgången av december månad 
om verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen skall omfatta 
bl a planerad 
-  upphandling och utsättning av lax och öring, 
-  fisketillsyn, 
-  uppföljning av fiskebeståndens utveckling m m  och 
-  information, 
preliminär verksamhetsplan skall presentera vid det årliga intressentmötet (19 §) 

 

Kapital 

6 §  Stiftelsens grundfond är vid bildandet 3 mkr. Stiftelsens kapital skall årligen ökas 
med minst 10 % av avkastningen och likaledes minst 10 % av de medel som tillförts 
under året. 
Intill dess grundfonden uppgår till 30 mkr skall stiftelsens kapital årligen ökas med minst 
30 % av avkastningen och likaledes minst 30 % av de medel som tillförts under året. 

 

Styrelsen  

7 §  Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av lägst elva och högst 
femton ledamöter med lika många suppleanter. 
Till styrelsen utser Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och Svensk Insjöfiskarnas 
Centralförbund en ledamot var. I vardera Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands läns 
utser länsstyrelsen en, berörda kommuner en och berört näringsliv en ledamot. 
Suppleanter utses på samma sätt. 
Styrelsen har genom beslut med kvalificerad majoritet rätt att utöka antalet ledamöter till 
högst femton. Styrelsen äger rätt att själv utse tillkommande ledamöter. Samma gäller 
suppleanter för dessa. 
Styrelsen utses för tre år, sammanfallande med mandatperioderna efter allmänna val. 

 

Styrelsens konstituering 

8 §  Styrelsen väljer inom sig ordförande och övriga funktionärer. Styrelsen får tillsätta 
utskott och till sig adjungera sakkunniga. 

 

Arbetsordning och delegation 

9 §  Styrelsen skall avgöra ärenden som rör 
-  planering och inriktning av stiftelsens verksamhet, 
-  budget, framställningar om anslag och andra ekonomiska frågor av större 
   vikt, 
-  organisation och arbetsordning, 
-  anställning av verkställande direktör samt lön och andra anställnings- 
   villkor för denne samt, 
-  andra frågor som utskott eller verkställande direktören hänskjuter till  
   styrelsen. 
Utskott får besluta i sådana ärenden som styrelsen överlämnar till utskottet. 
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Frågor som är av principiell art eller som på annat sätt har större betydelse bör avgöras av 
styrelsen. 

 

Kallelse och beslut 

10 §  Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Styrelsen skall sammanträda 
när minst fem ledamöter begär det. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande. 
Styrelsen skall sammanträda när beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de 
närvarande röstar. Vid lika  röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten 
avgör. 

 

Protokoll 

11 §  Vid styrelsens utskotts sammanträde skall protokoll föras som justeras av 
ordföranden och ytterligare en ledamot. Verkställande direktören har rätt att få sin mening 
antecknad till protokollet. 

 

Styrelsens säte 

12 §  Styrelsen skall ha sitt säte i Karlstad, eller annan ort som styrelsen bestämmer. 

 

Kansli 

13 §  Stiftelsen skall ha ett kansli med en verkställande direktör, som utses av styrelsen, 
samt övrig personal efter resurser och behov. Verksamheten skall regleras i 
arbetsordning. 
Verkställande direktören deltar i styrelsens och utskottens sammanträde men har ej 
rösträtt vid dessa. 

 

Firmateckning 

14 §  Stiftelsen firma tecknas förutom av styrelsen av dem som styrelsen därtill utser. 

 

Förvaltning 

15 §  Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens medel tillse att dessa är anbringade på 
fullt betryggande sätt. Genom styrelsens försorg skall en ordnad samling hållas av avtal, 
gåvobrev och andra urkunder som berör stiftelsen samt av föreskrifter beträffande 
förvaltningen. 

 

Räkenskaper 

16 §  Stiftelsens räkenskaper skall föras i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen. 
Stiftelsens räkenskaper skall vara kalenderår. 

 

Revision 

17 §  Styrelsen och verkställande direktörens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall 
årligen granskas av tre revisorer. Styrelsen och verkställande direktören skall senast den 
därpå följande 15 april överlämna föregående års räkenskaper samt årsredovisning 
bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse till stiftelsens 
revisorer, vilka inom en månad skall avge revisionsberättelse. 
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Årsberättelse och revisionsberättelse skall före utgången av maj månad överlämnas till 
stiftarna, vilka före årets utgång skall besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och 
verkställande direktören. 

 

Revisorer 

18 §  Länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län utser vardera en revisor 
jämte suppleant. Minst en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad. 

 

Intressentmöte 

19 §  Fysisk eller juridisk person som är intresserad av stiftelsens verksamhet kan anmäla 
sig till stiftelsen som intressent. Stiftare anses som intressent utan anmälan. Intressenterna 
skall varje år före utgången av oktober månad inbjudas till ett möte där tillfälle ges till 
diskussion av stiftelsens angelägenheter. 

 

Ersättningar och arvoden 

20 §  Ersättningar till styrelseledamöter och revisorer skall åtgå enligt kommunförbundets 
rekommendationer och arvoden för särskilda uppdrag skall fastställas av styrelsen. 

 

Jäv 

21 §  Ledamot eller suppleant får inte delta i behandling av ärenden vars utgång kan 
medföra nytta eller skada för denne eller dennes närståendes förtag eller eljest då 
särskilda omständigheter föreligger som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet i 
ärendet. 

 

Ändring av stadgar 

22 §  Ändring av dessa stadgar liksom upplösning av stiftelsen kan initieras av styrelsen 
eller av stiftare men får ej företas utan godkännande av länsstyrelserna och minst hälften 
av övriga stiftare. Som stiftare räknas  härvid även jämställda enligt § 1. 

 

Upplösning 

23 §  Upphör stiftelsens verksamhet skall den träda i likvidation och överskjutande 
tillgångar överföras till andra organisationer i vänerområdet med natur eller 
fiskevårdande syfte. 

 

Tillsyn 

24 §  Stiftelsen skall ej stå under tillsyn av länsstyrelsen enligt lagen (1929:116) om 
tillsyn av stiftelser. 

__________________ 

 
 


