
EKENÄS-POJO FISKERIOMRÅDE       FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

 

Fiskeriområdets stämma,  
Tid: 25.11.2021, kl. 18:00 
Plats: Raseborgs stads utrymmen – hus J, Kosthålli, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs 
 

1. Mötet öppnas  
Tomas Gripenberg, fiskeriområdets styrelseordförande, öppnar mötet. 

 
2. För stämman väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare 

Beslut:  
 

3. Godkänns röstlängd och deltagarförteckning 
Konstateras mötets röstberättigade företrädare enligt deltagarförteckningen. 
Beslutsförslag: Röstlängden och deltagarförteckningen godkänns.  

 
4. Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet 

Kungörelse om fiskeriområdets stämma har 11.11.2021 skickats per e-post till Egentliga Finlands 
Närings-, trafik- och miljöcentral samt till röstberättigade medlemmar vars adresser varit kända, med 
e-post eller brevpost. Kungörelsen om stämman har varit framme på fiskeriområdets och på 
Raseborgs stads hemsida 11-25.11.2021. Meddelande om stämman har ingått i Västra Nyland 
(16.11.2021) och Etelä Uusimaa (18.11.2021). 
Mötesdokumenten har varit framme på fiskeriområdets hemsida.  
Beslutsförslag: Konstateras att mötet är rätt sammankallat och beslutsförbart. 
 

5. Godkänns stämmans föredragningslista 
Stämmans föredragningslista har funnits på hemsidan och är utdelad på mötet. 
Beslutsförslag: Föredragningslistan godkänns. 
 

6. Fattas beslut om godkännande av nyttjande- och vårdplanen   
Anu Suonpää-Espinola från Västra Nylands vatten och miljö r.f. presenterar planen.  
 
Styrelsens förslag till nyttjande- och vårdplan har varit framme på fiskeriområdets hemsida från 
18.11.2021.  
 
Fiskeriområdet har för allmänheten haft planen för nyttjande och vård till påseende 28.6.2021 –
12.8.2021. Utkastet till planen fanns på hemsidan https://ekenas-pojofiskeriomrade.fi/hallinto/ . 
Fiskeriområdet kungjorde på sin egen och Raseborgs stads hemsida om att det går att lämna åsikter 
om planen fram till och med 12.8.2021. Ett meddelande om detta ingick i Etelä Uusimaa 1.7.2021 och 
Västra Nyland 13.7.2021. Meddelande om att planen är till påseende skickades 24.6.2021 med e-post 
till på stämman röstberättigade medlemmar, c. 70 mottagare, till vilka fiskeriområdet har e-
postadress. Meddelandet skickades också till NTM-centralen.  
En åsikt lämnades in och NTM-centralen gjorde en laglighetsgranskning av planen. Styrelsen 
behandlade åsikterna och NTM-centralens kommentarer. 
 
Fiskeriområdet ska skicka planen till Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen för 
fastställande. 
Beslutsförslag: Styrelsens planförslag godkänns. 
 

7. Allmän diskussion 
 

8. Stämman avslutas 
Det granskade mötesprotokollet hålls till påseende på fiskeriområdets hemsida https://ekenas-
pojofiskeriomrade.fi/ under tiden 10.12.2021-17.1.2022. Anvisning för omprövningsbegäran är 
bifogad möteshandlingarna. 

 
Ordföranden avslutar mötet. 
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