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

ORDNINGSREGLER

1. Föreningen äger ett vattenområde som är delvis under
naturskydd söderom Mölandet i Sibbo kommun och dess
ändamål är att bereda sina medlemmar möjlighet till
rekreations- och husbehovsfiske. Föreningen bedriver
dessutom fiske- och vattenvård samt naturskyddsverksamhet.

6. Minst en person från varje hushåll bör vara medlem av
föreningen för att medlemmarna av detta hushåll skall ha
rätt att fiska. Arrendering av jordområde tillsvidare eller för
minst 5 år kan jämväl kvalificera för fiskerätt med
erläggande av inskrivningsavgift. Beviljad fiskerätt upphör
vid arrendetidens utgång.

2. Föreningens medlemmar bör vinnlägga sig om ett gott
uppträdande. Som icke stör andra medlemmar.

7. Medlems gäst äger rätt att fiska endast i sällskap med
värden eller med styrelsens tillstånd mot särskild avgift.

3. Allt fiske i medlems strandvatten är i princip förbjudet.
Detta område sträcker sig i allmänhet 50 m från respektive
strand, men där tomtgränsernas och strandlinjens
sträckning icke möjliggör en entydig tolkning av begreppet
"strandvatten" kan fiske ske med iakttagande av nödig
hänsyn gentemot grannarna. I undantagsfall kan kastfiske
tillåtas under tiden 15.9 - 15.5 och detta endast under
förutsättning att ingen av tomtens ordinarie invånare då
befinner sig på Mölandet.

8. Medlem är berättigad att i sitt strandvatten bygga nödiga
bryggor, utföra smärre muddringsarbeten mm. beaktande
allmänna rekommendationer och föreskrifter, men bör
dock före arbetet påbörjas inhämta styrelsens samtycke
samt tillstånd av Sibbo kommun. Styrelsen bör tillse att
placering och utförande av sådana, att varken föreningen
eller annan medlem vållas förfång.

4. Nöjeskörning med motorbåt, vattenskoter, snöskoter eller
annat fordon är förbjuden i annan medlems strand(vatten).
Detsamma gäller vistelse, simning, körning med modellbåtar eller -flyg eller annan leksak.

9. Medlem som utträder eller uteslutits ur föreningen kan ej
fordra återbetalning av inskrivnings- eller andra avgifter.
10. Ändring av dessa ordningsregler kan ske endast på
föreningsmöte under förutsättning, att ändringsförslaget
understödes av 2/3 av de närvarande medlemmarna och
detsamma skriftligen delgivits medlemmarna.

5. Nätfiske på föreningens vatten bör ske med namn och
föreningsmärke märkta redskap samt beaktande
styrelsens eventuella föreskrifter.
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