Bilaga 5
STADGAR FÖR ÅSA BÅTFÖRENING, KROKVIK
§ 1 Namn
Föreningens namn är Åsa Båtförening, Krokvik (ÅBK)
§ 2 Ändamål och omfattning
Föreningen är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båt- och badlivet i
Krokvik. Föreningen skall verka för god sjösäkerhet, god och trivsam miljö samt ett gott kamrat- och
sjömanskap.
Föreningens syfte är att tillhandahålla brygga och båtplatser för föreningens medlemmar, jämte
därmed förenlig verksamhet. Föreningen skall ansvara för god organisation av brygga,
båtplatser, badstrand vid dessa samt föreningens hus, och i sådant skick att dessa fungerar väl för sitt
ändamål.
§ 3 Medlem
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till föreningens ändamål. Styrelsen skall upprätta
medlemsförteckning över samtliga medlemmar. Medlem har att följa föreningens stadgar, årsmötets
och styrelsens beslut.
Medlemskap erhålles efter betalning av gällande avgifter fastställda av årsmötet registrerats av
kassören.
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
1. enskilda vuxna medlemmar
2. familjer
3. hedersmedlem
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas
till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen
skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från
årsavgift.
§ 4 Rättigheter
Medlem får utnyttja föreningens anläggningar och utrustning samt delta i föreningens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av föreningen disponerad båt- eller byggplats ej heller
uppläggningsanläggning.
§ 5 Skyldigheter
Medlem, som betalat årsavgift, har genom inbetalningen förbundit sig att följa föreningens stadgar,
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna förtöja och
framföra sin båt. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar föreningens
tillhörigheter är ersättningsskyldig. Medlem skall utföra av styrelsen beordrad allmän arbetsplikt. För
bryggplatsägare gäller särskild arbetsplikt enligt gällande arrendekontrakt. Kallelse till aktiviteter med
arbetsplikt skall ske senast 2 månader i förväg. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad. Båtstorlek
och förtöjningar skall vara anpassade till båtplatsensbegivenhet eller bryggans konstruktion för att inte
skada andra båtar eller bryggan vid hårt väder. Båt överstigande 26 fot i längd får inte förtöjas vid
bryggan utan styrelsens medgivande. Förtöjning skall alltid ske för storm. Förtöjningarna skall vara
fjädrande och av god kvalitet, vidare skall fendrar användas i tillräcklig omfattning. Det ankommer på
styrelsen att varje år anslå ordentlig information om denna paragraf tillsammans med förteckning över
medlemmar och båtplatser.

§ 6 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte
erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur
föreningen
§ 7 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur föreningen om
medlem
• motverkar föreningens syften
• skadar föreningens intressen
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom
föreningen, att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till
föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas
kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.
§ 8 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en och högst tre
suppleanter. Ordföranden väljs årligen på ordinarie årsmöte. Övriga ledamöter konstituerar sig själva,
samt väljs för två år i taget och avgår om möjligt växelvis för att bibehålla kontinuiteten i styrelsen.
§ 9 Revisorer
På ordinarie årsmöte väljs en revisor och en suppleant för denne, för granskning av styrelsens
förvaltning. Revisorn skall om möjligt vara ekonomiskt erfaren. Revisor och suppleant väljs för
ett år i taget.
§ 10 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 11 Teckningsrätt
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden i förening med kassör.
Styrelsen skall utfärda fullmakt till kassör att handha föreningens bokföring, ut- och inbetalningar
samt likvida medel på bankkonton.
§ 12 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan då den finner lämpligt utlysa extra årsmöte. Styrelsen skall också utlysa extra årsmöte då
det skriftligen påfordras av minst fem av föreningens medlemmar eller av revisorn.
Kallelse till ordinarie och extra årsmöte skall ske skriftligen genom medlemsutskick samt genom
anslag på föreningens anslagstavla senast fjorton dagar före ordinarie och extra årsmöte.
Rösträtt tillkommer medlem i Åsa Båtförening, Krokvik med en röst per medlem/familj.
Medlem är berättigad att rösta för ytterligare en medlem med stöd av skriftlig, bevittnad fullmakt.
§ 13 Dagordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas, jämte sedvanlig formalia:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna
5. Fastställande av dagordning
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Framläggande av revisorns berättelse

8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgifter m.m.
10. Val av ordförande och det antal styrelseledamöter som erfordras enligt § 8 ovan
11. Val av revisorer
14. Övriga frågor
Vid extra årsmöte skall endast de ärenden som angivits i kallelsen bli föremål för behandling.
§ 14 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
Ändring av föreningens stadgar och upplösning av föreningen kan endas ske på ordinarie årsmöte.
Sådan åtgärd skall konfirmeras på ett efterföljande ordinarie eller extra årsmöte, samt biträdas av minst
två tredjedels majoritet vid båda mötena. Vid upplösning av föreningen fördelas ansvar och eventuellt
överskott lika över samtliga medlemmar.
Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 2016-05-22 samt 2017-05-13

