Södra Kust-Österbottens fiskeriområde
Årstämma

Beslut och datum
22.6.2021

RÄTTELSEYRKANDE
Anhållan om rättelse
Den vars rätt ett beslut som fiskeriområdets stämma eller styrelse har
fattat, får, om beslutet inte skall underställas, med åberopande av att
beslutet inte tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning eller fiskeriområdets reglemente eller avviker från vad planen för
nyttjande och vård är föreskrivet, yrka rättelse av beslutet hos
fiskeriområdets stämma.
Tid
Rättelseyrkandet skall framställas inom trettio dagar från det att beslutet
kungjorts, senast den 4.8.2021
Vid behov skall extra sammanträde sammankallas för att handlägga
rättelseyrkandet.

Vart rättelseyrkandet lämnas
Rättelseyrkandet skall lämnas till följande adress:
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde
c/o Österbottens Fiskarförbund
Verksamhetsledare Marina Nyqvist
Fiskets hus, Fiskstranden
65100 Vasa

Hur rättelseyrkandet skall frambefordras
Man kan personligen lämna in rättelseyrkandet till fiskeriområdet, sända
det som betald postförsändelse eller lämna in det via ombud. Postningen
sker på avsändarens risk. För att besvären skall kunna beaktas måste de
komma myndigheten tillhanda under kanslitid innan besvärstiden
på 30 dagar löpt ut.

Besvär
Om rättelse ej företas, kan den som anhållit om rättelse söka ändring i
beslutet genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsmyndigheten
kan besluta att det beslut som klandras kan verkställas genast och före
slutligt utslag givits om särskilda skäl härtill föreligger och verkställandet
inte gör rättelseyrkandet gagnlöst. Till beslutet från behandlingen av
rättelseyrkandet skall fogas anvisningar för uppgörande av besvär
(besvärsanvisning).

Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue
Vuosikokous

Päätös ja päiväys
22.6.2021

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimuksen tekeminen
Se, jonka oikeuttaa kalatalousalueen kokouksen tai kalatalousalueen
hallituksen päätös koskee, voi, jollei päätöstä ole alistettava, vaatia
kalatalousalueen kokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että
päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä tai on lain, asetuksen
tai kalatalousalueen ohjesäännön vastainen tai poikkeaa siitä mitä
käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa
päätöksen julkaisemisesta, viimeistään 4.8.2021
Tarvittaessa kutsutaan kalatalousalueen ylimääräinen kokous koolle
käsittelemään oikaisuvaatimusta.

Mihin oikaisuvaatimus toimitetaan
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteeseen:
Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue
c/o Österbottens Fiskarförbund
Toiminnanjohtaja Marina Nyqvist
Kalastuksen talo, Kalaranta
65100 Vaasa

Miten oikaisuvaatimus tulee toimittaa perille
Oikaisuvaatimus voi toimittaa kalatalousalueelle henkilökohtaisesti, postitse
maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.
Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava
viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta
valitus voidaan tutkia.
Valitus
Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisun pyytäjä vielä hakea päätökseen
muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusviranomainen voi
päättää, että ennen asian lopullista ratkaisemista moitteenalainen päätös
saadaan panna täytäntöön heti, jos siihen on erityistä syytä eikä
täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Oikaisuvaatimuksen
käsittelyä koskevaan päätökseen tullaan liittämään ohjeet valituksen
tekemisestä (valitusosoitus)

