
Kyrkesunds Båthamnsförening 
 
STADGAR 
 
 § 1    
Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns  
kommun, Västra Götalands län 
 
§ 2  
Föreningen är en ideell allmännyttig förening och har till ändamål att projektera, anlägga och  
förvalta båthamn vid Kyrkesund samt tillhandahålla medlemmarna båtplatser och i alla avseenden 
 bevaka medlemmarnas gemensamma intressen samt utgöra ett organ vid förhandlingar för  
medlemmarnas räkning med myndigheter, institutioner, enskilda personer och kooperationer.  
Högsta beslutande organet i föreningen är dess årsstämma eller extra stämma. 
 
§ 3  
Föreningens medlemmar utgörs av personer som innehar båtplats. 
 
§ 4  
Medlemskap i föreningen medför ovillkorlig förpliktelse att till alla delar iaktta dess stadgar samt  
alla av föreningsstämma eller styrelse fattade beslut eller träffade överenskommelser. Ändring av  
stadgar kan ske efter beslut på två på varandra följande föreningsstämmor. 
 
§ 5  
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, skadar föreningen, motarbetar dess intressen eller  
underlåter att erlägga stadgeenliga avgifter, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Före det att  
ett sådant beslut meddelas skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig i frågan. Beslut om  
uteslutning skall i det fall den uteslutne inom en månad från det han fick del av beslutet så 
 påfordrar, upptas till prövning på föreningsstämma. 
 
§ 6  
Vid överlåtelse av båtplats förlorar medlem all rätt till vinst eller andel i föreningens tillgångar  
och fonder och medlemskapet upphör. Av medlem inbetalda avgifter kvarstår hos föreningen till 
förmån för nye innehavaren av samma båtplats. Då medlem, som innehar flera båtplatser,  
överlåter någon av dessa till annan person, kvarstår han som medlem i föreningen för övriga  
platser. 
 
§ 7  
Årsavgift utgår för varje innehavd båtplats och extra avgift vid behov. Storleken av årsavgift  
bestäms av ordinarie föreningsstämma varje år och skall erläggas före juni månads utgång  
varje år. 



Föreningsstämma får fatta beslut om och med vilket belopp samt efter vilket beräkningssätt  
extra avgifter därutöver skall uttagas av medlemmarna. Påminnelseavgift uttages när avgift  
ej erlagts i rätt tid och påminnelse erfordras. 
 
§ 8  
Varje föreningsmedlem skall genom styrelsens försorg erhålla ett parkeringskort, ett  
exemplar av föreningens stadgar samt ordningsregler. 
 
§ 9  
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt lägst 2 och högst 4 övriga ledamöter  
jämte lägst 2 och högst 3 suppleanter. 
Styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i  
§ 14.  Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant, vilket enligt den  
mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t o m  
nästa årsmöte. 
 
§ 10  
Styrelsen åligger, 
att  inom sig utse två ledamöter som gemensamt skall äga teckna föreningens firma 
att   inom sig organisera arbetsfördelningen 
att   gentemot tredje man i alla avseenden företräda föreningen 
att   handha förvaltningen av alla föreningen rörande angelägenheter 
att   med bindande verkan fatta beslut och träffa avtal i sådana angelägenheter som avses i § 2 
        Vissa frågor skall beslutas av föreningsstämma, t ex projektering och nyanläggning. Styrelsen 
        får ej fatta beslut över enskild större kostnadsbärare motsvarande halva medlemsintäkten 
        för ett kalenderår 
att   sammankalla föreningens medlemmar till föreningsstämma 
att   avge förvaltningsberättelse för näst föregående kalenderår 
att   förbereda alla ärenden som berörs av föreningens beslut 
att   verkställa alla föreningens beslut 
att   föra förteckning över föreningens medlemmar med uppgift om namn, adress,  
        telefonnummer, år, dag för medlems inträde i föreningen mm 
att   omedelbart infordra avgifter eller andra förbindelser som föreningens medlemmar har 
         att fullgöra 
att   svara för förvaltningen av föreningens medel samt att lagenligt föra räkenskaper över 
        föreningens inkomster och utgifter 
att   ingående och självständigt tillse att föreningens medlemmar i alla avseenden rättar sig  
        efter dess stadgar jämte gällande avtal och föreskrifter 
 
Ordinarie föreningsstämma äger rätt att, om så erfordras, fastställa instruktion eller arbetsordning  
för styrelsen 



§ 11 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen å ordinarie 
Föreningsstämma två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. 
 
§ 12 
Föreningens kontanta tillgångar kan förvaras till ett belopp om högst 1 000 kr hos kassören. 
Övriga medel skall insättas på bank eller postgiro eller fonderas på sätt årsmötet beslutar.  
Föreningens medel skall hållas avskilda och får ej användas för andra ändamål än föreningens egna. 
 
§ 13  
Föreningens räkenskaper skall den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut varvid 
räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Bokslutet skall vara verkställt senast den 15  
februari påföljande år, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar liksom styrelsens  
förvaltningsberättelse och vinst- och förlusträkning för senaste verksamhetsåret skall lämnas till 
revisorerna för granskning. Dessa skall senast den 15 mars lämna skriftligt utlåtande där  
ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. 
Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst ordförande, styrelse eller revisorer 
 så påfordrar. Alla kassatransaktioner skall vara styrkta med vederbörliga verifikationer. Därutöver  
äger revisorerna ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll,  
medlemsmatrikel och övriga handlingar när de så önskar. Begärda upplysningar får ej förvägras  
revisorerna. 
Innan anmärkning i anledning av revision framställs, skall tillfälle ges styrelsen eller ledamot, 
som anmärkningen avser, att yttra sig i saken. 
Revisorerna äger rätt att vid behov på föreningens bekostnad vända sig till auktoriserad revisor. 
 
§ 14 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas på plats som styrelsen bestämmer, en gång om året  
under april/maj månad. 
Följande ärenden skall behandlas; 
1.    Val av ordförande vid mötet 
2.    Fastställande av dagordning 
3.    Justering av röstlängd 
4.    Mötets stadgeenliga utlysande 
5.   Val av två justeringsmän, vilka även skall tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare 
6.    Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret jämte förvaltningsberättelse 
7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det gångna året 
8.    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott 
        i enlighet med balansräkningen 
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10.   Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ev. övriga funktionärer 
11.   Fastställande av årsavgift och ev. extra avgifter 



12.   Val av styrelseordförande för en tid av ett år 
13.   Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter jämte val av halva antalet ledamöter för en 
         tid av två år 
14.   Fastställande av antalet suppleanter samt val av suppleanter för en tid av ett år och 
         tjänstgöringsordning på dessa 
15.   Val av två revisorer och en suppleant för ett år 
16.   Val av valberedning. Tre ledamöter som inom sig utser en sammankallande 
17.   Årsmötets eventuella instruktion och/eller arbetsordning för styrelsen 
18.   Styrelsens eller föreningsmedlemmarnas förslag 
19.   Eventuellt övriga ärenden 
 
§ 15 
Kallelse till föreningsstämma samt andra meddelanden till föreningsmedlemmar skall ske genom  
brev med allmänna posten till av medlemmar anmäld adress. Kallelse till ordinarie 
föreningsstämma skall lämnas för postbefordran senast fjorton dagar och kallelse till extra stämma 
 senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
§ 16 
Vid föreningsstämma äger varje medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, en röst för  
varje båtplats. Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud som själv är  
medlem i föreningen eller genom familjemedlem. Ombud skall före sammanträdets början anmäla 
 sitt röstinnehav och förete vederbörlig fullmakt för ordföranden. Det är ej tillåtet för någon på 
 grund av fullmakt att rösta för mer än en frånvarande medlem. 
 
§ 17  
Som föreningsstämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivs, dock att vid  
fråga som minst en tredjedel av de röstande anser vara av vital betydelse för föreningens ekonomi, 
 två tredjedels majoritet erfordras. Vid lika röstetal avgörs val genom den mening som  
mötesordföranden biträder. Omröstning verkställes öppet men om så påfordras med slutna sedlar. 
 
§ 18 
Förslag som medlem önskar få upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma skall 
anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman och vad gäller extra föreningsstämma en 
vecka före sammanträdet. Styrelsen har dock rätt att ta upp till behandling fråga som väckts  
senare. Förslag skall framläggas skriftligen. 
 
§ 19 
Har medlem klagomål att framställa skall detta göras skriftligen till styrelsen som är skyldig att 
undersöka saken och antingen själv avgöra ärendet eller hänskjuta det till avgörande på  
föreningsstämma. Styrelsen skall på begäran lämna skriftligt besked om sitt beslut. 
 



 § 20 
Tvister om tillämpningen och efterlevnaden av dess stadgar eller andra tvistefrågor, vilka kan  
uppstå mellan föreningen och dess enskilda medlemmar, skall hänskjutas till 
 avgörande av skiljemän enligt gällande lag. 
 
§ 21 
I allt, som ej här ovan stadgats, gäller lagen om ekonomiska föreningar. 
 
 


