Södra Mölandets fiske- och naturskyddsförening r.f.
Etelä-Mölandetin kalastus- ja luonnonsuojeluyhdistys ry

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Yhdistys omistaa vesialueen, joka osittain on suojeltu,
Sipoon kunnan Mölandetin eteläpuolella. Yhdistyksen
tarkoitus on antaa jäsenille mahdollisuus virkistys- ja
kotitarvekalastukseen. Yhdistys harjoittaa myös kalan- ja
vesien hoitoa sekä luonnonsuojelutoimintaa.
2. Yhdistyksen jäsenten tulee osoittaa hyvää käytöstä.
3. Kaikenlainen kalastus toisen jäsenen rantavesillä on
periaatteessa kielletty. Tämä rauhoitettu alue ulottuu
yleensä 50 metrin päähän asianomaisen rannasta, mutta
siellä missä tontti-alueiden raja tai rantalinjan suunta tee
mahdolliseksi yksimielistä tulkintaa käsitteestä "rantavesi"
voi kalastus tapahtua ottamalla huomioon riittävä
hienotunteisuus naapureita kohtaan. Poikkeustapauksissa
voidaan heitto-kalastus sallia toisen vesialueella aikana
15.9 - 15.5; kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että kukaan
tontin omistajista ei silloin oleskele Mölandetissa.
4. Huviajo moottoriveneellä, vesiskootterilla, lumiskootterilla
tai muulla ajopelillä on kielletty toisen rannalla
(rantavesillä). Samaa koskee oleskelua, uintia, ajoa
pienoisveneillä tai -lentokoneilla tai muulla leikkikalulla.
5. Verkkokalastus yhdistyksen vesillä tulee tapahtua jäsenen
nimellä ja yhdistyksen tunnuksella varustetuilla välineillä
sekä ottamalla huomioon hallituksen mahdollisesti antamat
muut ohjeet.

6. Vähintään yhden henkilön jokaisesta ruokakunnasta tulee
olla yhdistyksen jäsen, jotta ruokakunnan jäsenillä olisi
kalastusoikeus. Vähintäin 5 vuoden tai jatkuva
vuokrasopimus maa-alueeseen voi myös oikeuttaa kalastusoikeuteen, mutta silloin asiamaisen on suoritettava
sissänkirjoitusmaksua. Myönnetty kalastusoikeus lakkaa
vuokrausajan päättyessä.
7. Jäsenen vieras on on oikeutettu kalastukseen ainoastaan
isännän seurassa tai hallituksen luvalla erillistä maksua
vastaan.
8. Jäsenellä on oikeus rakentaa rantaveteensä tarvittavat
laiturit, suorittaa pienehköjä ruoppaustöitä y.m. ottamalla
huomioon yleiset suositukset ja määräykset. Aina ennen
työn aloittamista on kuitenkin toiminpiteisiin saatava
hallituksen suostu-mus ja Sipoon kunnan lupa. Hallituksen
on huolehdittava siitä, että toiminpiteiden sijoitus ja
suoritustapa ovat sellaiset, että niistä ei aiheudu haittaa
yhdistykselle eikä toiselle jäsenelle.
9. Jäsen, joka eroaa tai joka poistetaan yhdistyksestä, ei voi
vaatia palautusta sisäänkirjoitus- eikä muista maksuista.
10. Muutos näihin järjestyssääntöihin voidaan tehdä
ainoastaan yhdistyskokouksessa edellyttäen, että muutosehdotusta tukee 2/3 läsnäolevista jäsenistä ja että tästä on
kirjallisesti ilmoitettu jäsenille kokouskutsussa.
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