
ARBETSORDNINGEN FÖR SKÄRGÅRDSHAVETS FISKELEADER 
 
1. Fiskeleaders ändamål och verksamhetsområde 
 

Skärgårdshavets Fiskeleader är en verksamhetsform för lokal utveckling som 
hör till Finlands EHFVF*)-program. Fiskeleaders uppgift är att främja 
fiskerinäringarna och fisketurismen i Skärgårdshavet enligt sin 
utvecklingsstrategi. 

 
Fiskeleaders verksamhetsområde täcker följande 13 kommuner: Gustavs, 
Töfsala, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, 
Kimitoön och Salo. 
 
*) Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 

 
2. Fiskedivisionens medlemmar 
 

Fiskedivisionens huvudsakliga uppgift är att behandla till gruppen riktade 
finansieringsansökningar. 

 
Val av medlemmar 

Fiskedivisionen består nio (9) medlemmar och deras personliga suppleanter. 
Medlemmarna väljs enligt trepartsprincip så, att divisionen består av 
representanter från offentliga, privata och tredje sektorn.  
 
Ett förslag till medlemmar kan göras av en privat person, ett företag eller en 
organisation, vartill kommunerna gör ett förslag till sina representanter. 
Kommunerna delar de tre (3) divisionsplatserna på följande sätt: 

 
- den västra skärgården (Gustavs, Tövsala, Virmo och Masku) har en 

ordinarie medlem och dess personliga suppleant 
- den inre skärgården (Nådendal, Reso, Åbo och S.t Karins) har en ordinarie 

medlem och dess personliga suppleant 
- den södra och östra skärgården (Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo) 

har en ordinarie medlem och dess personliga suppleant  
 

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s höst- eller vårmöte godkänner 
fiskedivisionens medlemmar och deras suppleanter. I valet strävar man till lika 
representation mellan könen samt till en balans mellan regioner och olika 
fiskerisektorer. 

  
Medlemmarnas mandatperiod 

Medlemmarnas mandatperiod är två (2) år. En och samma person kan vara 
medlem i fiskedivisionen högst två st. två-års perioder i följd. Som undantag av 
detta är västra skärgårdens kommuner, som självständiga har beslutat om ett 
kortare tursystem, som under programperioden 2021-2027 är följande: 

 
År Ordinarie medlem Suppleant 
2021 Gustavs  Masku 
2022 Masku  Virmo 
2023 Virmo  Tövsala 



2024 Tövsala  Gustavs 
2025 Gustavs  Masku 
2026 Masku  Virmo 
2027 Virmo  Tövsala 
 
 
Som undantag gäller också de år som faller emellan två programperioder. I 
Skärgårdshavets Fiskeleaders verksamhet var 2021 det första undantagsåret 
och 2028 det följande. Fiskedivisionen fortsätter under mellanåret med lika 
sammansättning som under föregående år, och alla medlemmars 
verksamhetsperiod förlängs med ett år.  
 
I tur att avgå måste varje år vara minst en representant från samtliga trepartshåll 
dvs. från den offentliga, privata och tredje sektorn.  
 

 
3. Fiskedivisionens mötespraxis 
 
Konstituering 

Fiskedivisionen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande för ett 
kalenderår i taget. Som divisionens sekreterare och föredragare fungerar 
aktivatorn. Protokolljusterare väljs skilt på varje möte. 
 

Sammankallelse 
Fiskedivisionen samlas tillräckligt ofta (6 – 8 gånger om året) för att möjliggöra 
en smidig behandling av beslutfärdiga ansökningar. 
  
Mötesdokumenten skickas till divisionens medlemmar och suppleanter minst 
sju dagar före mötet i en möteskallelse via e-post. I fall en ordinarie medlem är 
förhindrad att delta i mötet, anmäler han / hon om detta både till suppleanten 
och till aktivatorn. Suppleanten har dock rätt att delta i möten på egen kostnad, 
även om den ordinarie medlemmen är närvarande. 
  

 Divisionen kan vid behov kalla sakkunniga till mötet. 
 
Beslutförhet 

Fiskedivisionen är beslutför, när minst fem (5) medlemmar, ordföranden eller 
viceordföranden inberäknat, är närvarande. 

 
Röstningspraxis 

På fiskedivisionens möten strävar man till enhällighet. I fall enhällighet inte kan 
nås, avgörs frågorna med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör 
ordförandes röst, i val avgör lotten. Rösträtten av en ordinarie medlem kan 
endast användas av hans / hennes personliga suppleant, när den ordinarie 
medlemmen är förhindrad att delta på mötet. Rösträtten kan inte överföras till 
en tredje part.  

 
Protokoll 

För möten upprättas protokoll, som godkänns av två protokolljusterare. 
Protokollen är offentliga av de delar, som handlar offentlig finansiering, såsom 
projektansökan och finansieringsprinciper. Protokolltexten skrivs så, att de 



sekretessbelagda uppgifterna inte kommer allmänheten till kännedom. 
Divisionen beslutar om vilka protokollens bilagor är offentliga. Protokollens 
offentliga delar utges på begäran. Allmänheten får information om projektbeslut 
på fiskeleaders webbsida. 

  
Fiskedivisionens mötesprotokoll skrivs både på finska och på svenska. 
Angående övriga dokument bestämmer divisionen skilt om nödvändiga 
språkversioner. 
 
De färdigskrivna protokollen levereras utan dröjsmål per e-post för justering. De 
båda språkversionerna underskrivs elektriskt utan dröjsmål. 

 
Utlåtanden 

Fiskedivisionen behandlar till Skärgårdshavets Fiskeleader riktade ansökningar 
och ger till NTM-centralen antingen ett förordande eller nekande utlåtande, som 
baserar sig till ändamålsenlighetsbedömning. Utlåtanden ges I samma båt – 
Samassa veneessä rf ry:s styrelse till kännedom.  
 
Ansökningar om förlängning för projekt som finansierats av Skärgårdshavets 
Fiskeleader tas till behandling i fiskedivisionen enligt bedömning. I regel får 
fiskeriaktivatorn ge utlåtandet om dem liksom om andra mindre 
ändringsansökningar. 
 
För behandlingen av projektansökan uppgörs en skild anvisning (projektens 
urvalskriterier och finansieringsprinciper). Anvisningen uppdateras i nya 
programperioders början.  

 
Avvikande mötesarrangemang 

I undantagsfall och med välmotiverade skäl kan fiskedivisionens medlem delta 
i behandlingen av ett enskilt ärende per telefon så, att han / hon kan följa med 
behandlingen och ge sin åsikt under behandlingen. Divisionens möten kan 
också vid behov hållas som videomöten / epost-möten. 
 
När aktivatorn och I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s verksamhetsledare 
samt fiskedivisionens båda ordföranden är förhindrade att delta i mötet, 
fungerar divisionens äldsta medlem som ordförande, föredragare och 
sekreterare. 

 
Tystnadsplikt 

Fiskedivisionens ordinarie medlemmar och suppleanter har tystnadsplikt, och 
de skriver under ett löfte om tystnadsplikt.  

 
Jävighet 

I fiskedivisionens verksamhet tas jävighetsfrågor noggrant i beaktande, och i 
situationer där medlemmen är jävig, agerar man enligt förvaltningslagens 
principer. 

 
Arvoden och ersättningar 

Resekostnader i anslutning till fiskedivisionens möten ersätts till en 
röstberättigad medlem enligt statens resereglemente. Som undantag av detta 
är tjänstemän, som kan anses utöva sitt tjänsteuppdrag. 



 
Skilda reseräkningar fylls inte, utan aktivatorn samlar uppgifterna mötesvis. 
Resekostnader betalas två gånger om året; i juni och december, enligt de 
insamlade uppgifterna. 
 
Till fiskedivisionens röstberättigade medlemmar betalas ett mötesarvode på 70 
€ / möte och till ordföraren 100 € / möte. Arvoden betalas för fysiska möten och 
nätmöten men inte för e-postmöten. Även mötesarvoden betalas i juni och 
december. 


