Stadgar för Sörmjöle båtklubb ekonomisk förening
Antagna vid extra föreningsstämma 2013-04-08

§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Sörmjöle båtklubb ekonomisk förening.

§2

Ändamål och syfte
Föreningens ändamål är att bedriva småbåtshamn i Sörmjöle i enlighet
med gällande bestämmelser och i enlighet med medlemmarnas intresse.
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§3

Medlemskap
Föreningen är öppen för bofasta eller fritidsboende i Sörmjöle.
Medlemskap erhålles genom anslutning till föreningen och genom att
beslutad årsavgift erlägges.
Avgiften skall erläggas senast 14 dagar efter att justerat årsmötesprotokoll,
där beslut om avgiften behandlats, delgivits medlemmarna.
Ett medlemskap per fastighet är maximalt och tillräckligt.
Medlem äger en röst i beslut som fattas vid föreningsmöte.
Medlemsavgiftens storlek skall beslutas vid årsmötet.
Medlemsavgiften skall ej överstiga 1500 kr/år

§4

Uteslutning och utträde
Om avgiften, efter påminnelse, ej erlagts skall medlemmen, i rekommenderat brev
med mottagningsbevis, upplysas om att insatsen förverkas om avgiften ej erlagts
inom fastställd tidpunkt. Insatsbeviset anses därefter förverkat och skall återges till
föreningen.
Utträde ur föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller utebliven betalning av
årsavgiften enligt ovan.

§5

Insatser för båtplats
A: För att äga rätt till en båtplats tillhörande Sörmjöle båtklubb skall medlemmen
erlägga en insats för platsen. Detta kan ske enligt följande alternativ:
För nyanlagd båtplats erläggs till föreningen en insats motsvarande kostnaden för
anläggandet av båtplatsen. Insatsens storlek fastställes av årsmöte och
erlägges kontant vid inträdet i föreningen.

B: Vid försäljning av fastighet i Sörmjöle där säljaren äger en insats i Sörmjöle båtklubb
äger köparen av fastigheten förtur till den båtplats som säljaren innehar.
Överenskommelse om pris träffas mellan köpare och säljare.

Överlåtelse av insats, försäljning av båtplats, i annat fall än enligt a) och b) ovan
kan ske under förutsättning av styrelsens godkännande av köparen. Styrelsen ges
också möjlighet att överta platsen till det pris som styrelsen beslutat. (Hembud)
Vid samtliga köp av insatser erhåller köparen/medlemmen ett insatsbevis som anger
båtplatsens nummer samt ett exemplar av föreningens stadgar.

§6

Föreningsmöten
Föreningens medlemsmöten kan vara ordinarie årsmöte eller allmänt föreningsmöte.
Föreningens årsmöte skall hållas årligen efter verksamhetsårets slut
och senast 31 mars.
Allmänt föreningsmöte skall hållas när styrelse eller minst 5 av medlemmarna så
påkallar.
Utlysande samt kallelse till såväl årsmöte som allmänt föreningsmöte skall göras
senast 21 dagar före mötet.
Kallelse sker genom mail eller, där mailadress saknas via post.

§7

Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ledamöter.
Ordförandens mandattid är ett år
Övriga ledamöters mandattid är två år. Vid årsmötet väljs hälften
av övriga ledamöter på två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör

§8

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.
Årsmötet skall behandla:
-

Godkännande av föredragningslista
Godkännande av röstlängd
Godkännande av mötets utlysande
Val av mötesfunktionärer
Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

§9

Beslut om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
Val av två ledamöter för en tid av två år
Eventuella fyllnadsval
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av två ledamöter i valberedningen

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen av den eller dem som
styrelsen därtill utser.
Föreningens bankkonto tecknas av ordförande och kassör, var för sig. På
belopp upp till 50 000:- kan var och en besluta, där över skall båda ta beslut.

§ 10

Beslutsordning
Stämman är beslutsmässigt om minst tre personer, eller dess ombud genom fullmakt,
utöver styrelsen, är närvarande vid mötet.
Vid normala omröstning gäller majoritetsbeslut.
Öppen omröstning skall normalt tillämpas.
Efter votering kan mötet besluta om öppen eller sluten omröstning.

§ 11

Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmötet.
För stadgeändring skall styrelsen eller medlem senast samtidigt med kallelse
lämna förslag på stadgeändring.
För stadgeändring krävs 2/3 majoritet vid omröstning.

§ 12

Fördelning av vinst och förlust
Fördelningen av i verksamheten uppkommen vinst eller förlust under ett
verksamhetsår skall fastställas av årsstämman. Om uppkommen vinst ej beslutas föras
till ny räkning utan skall betalas ut till medlemmarna skall vinsten fördelas lika mellan
medlemmarna. För täckande av under verksamhetsåret uppkommen förlust skall även
denna fördelas lika mellan medlemmarna.

§ 13

Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fastställas efter två på varandra följande
möten varav ett är årsmötet.
För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet.

Vid föreningens upplösning skall de samlade nettotillgångarna efter reglering av
skulder fördelas lika mellan fullvärdiga medlemmar som äger insatser.
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