STADGAR
för föreningen
KULLSVIKS BADFÖRENING

Senast ändrade vid årsmötet 2017-03-08

Ändamål och firma
§ 1.
Föreningens, vars namn skall vara KULLSVIKS BADFÖRENING, skall ha till uppgift
att tillvarataga och verka för medlemmarnas gemensamma intressen.
Föreningen skall vara oberoende av religiösa och politiska åskådningar.
§ 2.
Styrelsens säte är Kullsvik, Kullavik.
Medlemskap
§ 3.
Inträde i föreningen beviljas av styrelsen. Förutsättningen för beviljande av
medlemskap är, att styrelsen så beslutar med minst 2/3 (två tredjedelars) majoritet.
Om minst 2 (två) av styrelsens medlemmar så yrka, skall fråga om beviljande av
medlemskap, liksom också fråga om uteslutning av medlem, bringas under föreningens
prövning.
Vid inträde i föreningen erlägges en inträdesavgift. Inträdes- och medlemsavgift
bestämmes av årsmötet.
Medlem som icke ställer sig föreningens stadgar eller vederbörliga ordningsföreskrifter
till efterrättelse, kan uteslutas med minst 2/3 (två tredjedelars) majoritet.
Avgången eller utesluten medlem förlorar all rätt till av honom inbetalade medel och
avgifter samt till föreningens egendom, ävensom rätt att besöka föreningens
sammanträden eller samlingslokaler, eller av den disponerade båtplatser, eller andra av
föreningens disponerade förmåner.
Styrelse
§4
Förenings styrelse skall bestå av 5-10 (fem till tio) ledamöter, vilka väljas för 2 (två) år i
sänder vid ordinarie årsmöte. Mandattiden är rullande.
Avgående styrelseledamot kan återväljas.
Anmälan om förfall görs till ordföranden.

§5
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt om
styrelsen finner lämpligt, klubbmästare och hamnkapten.
§6
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören gemensamt, eller vid förfall för
någon av dessa, av en av dem jämte sekreteraren.
§7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. För besluts fattande fordras, att
alla styrelseledamöterna blivit kallade samt att sammanträdet senast 7 (sju) dagar innan
samt att beslutet biträdes av minst 4 (fyra) ledamöter. Vid lika röstetal äger den mening
företräde som biträdes av ordföranden.
Sammanträden
§8
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Extra möte hålles då styrelsen så anser
nödigt, eller då minst 10 (tio) medlemmar skriftligen därom anhålla. Kallelse till
årsmötet utlyses av styrelsen senast 14 (fjorton) dagar före mötet. Kallelse görs digitalt
med e-post och anslås också på anslagstavlan i viken.
Vid årsmötet skall styrelsen framlägga förvaltningsberättelsen.
Röstning sker öppet, dock skall vid val sluten omröstning äga rum, om så begäres.
Beslut fattas med enkel majoritet utom vid ärende rörande ändring av dessa stadgar
eller i fråga rörande föreningens upplösning eller fråga om uteslutning av medlem,
varom finns särskilt stagat.
§9
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
a. fråga om mötets behöriga utlysande
b. val av ordförande och sekreterare för mötet
c. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
d. föredragning av styrelseberättelse, balans-, vinst- och förlusträkning
e. föredragning av revisionsberättelse
f. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g. val av ledamöter i styrelsen
h. val av revisor(er) och suppleant
i. fastställande av budget, inträdes-, medlems-, och båtavgifter för innevarande år.
Genom styrelsens försorg skall protokoll föras vid mötet.

Revision
§ 10
Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december varje år.
§ 11
På ordinarie årsmöte väljes för 2 (två) år i sänder 1 (en) revisor jämte 1 (en) suppleant.
§ 12
Över verkställd årsrevision skola revisorerna till årsmötet avgiva skriftlig berättelse
som skall vara styrelsen tillhanda senast 10 (tio) dagar före årsmötet.
Båtar
§ 13
Föreningsmedlem skall såsom inträdesavgift till båtplats erlägga ett belopp som
bestämmes av årsmötet.
§ 14
Föreningen fritar sig från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba
båtägarens farkost eller tillbehör på grund av brand, stöld, kollision, storm eller annan
orsak.
§ 15
Hamnordning skall finnas.
§ 16
Föreningsmedlem äger inte överlåta, uthyra eller utlåna båtplats utan medgivande av
styrelsen.
§ 17
Båtägaren är skyldig att om styrelsen så begär, överflytta till annan båtplats.
Ändring av stadgar
§ 18
Förslag om ändring av dessa stadgar skall för att kunna behandlas vid årsmöte, vara
inlämnade till styrelsen senast 30 (trettio) dagar före mötet.
Ändring av stadgarna får inte vidtagas med mindre än att 2/3 ( två tredjedelar) av de
röstande så besluta.

Upplösning
§ 19
Föreningens upplösning sker på så sätt som är stadgat om ändring av föreningens
stadgar.
§ 20
Vid föreningens upplösning skola alla dess tillgångar tillfalla andelsägarna.

