STADGAR
för
NORREBORGS FÖRENINGSHAMN
EKONOMISK FÖRENING
Bildad 1987-05-10

Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor
1995-06-18 och 1996-06-16
2004-06-13 och 2005-06-12
2014-09-21 och 2015-05-31

FIRMA

1§

Föreningens firma är Norreborgs Föreningshamn Ekonomisk Förening.
2§
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem styrelsen därtill
utser, två i förening.
ÄNDAMÅL

3§

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att förvalta en båthamn, vid vilken båtplatser upplåtes till
medlemmarna.
STYRELSEN

4§

Styrelsen har sitt säte på Ven i Landskrona kommun, Skåne län.

5§
Styrelsen består av minst 5 och högst 7 ledamöter, samt lägst 3 och högst 5
suppleanter.
6§
Revisorerna ska vara två jämte två suppleanter.
7§
Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljs för tiden från ordinarie
föreningsstämma ena året till dess ordinarie föreningsstämma hållits under
andra räkenskapsåret efter valet.
Mandattiden beträffande styrelsen skall bestämmas så att årligen utlöper
mandattiden för halva antalet ledamöter och halva antalet suppleanter.
Vid udda antal styrelseledamöter utlöper mandattiden ena året för det antal
som är närmast lägre och andra året det som är närmst högre än hälften.
MEDLEM

8§

Som medlem i föreningen kan endast antas fysisk eller juridisk person,
som kan erbjudas båtplats. Medlemskapet innebär kollektiv anslutning till
intresseföreningen Hvens Båtklubb.
Medlemskap i föreningen kan inte delas med annan. Båt skall vara helägd
av medlem. Styrelsen kan medge undantag för till exempel familjemedlemmar.
Styrelsen för medlemsförteckning som bland annat hålls tillgänglig på
föreningens hemsida, www.norreborgshamn.se .
9§
Ansökan om inträde sker skriftligen hos styrelsen.
Inträde sker genom att andel enligt 13§ omedelbart vid anfordran betalas
in till föreningen.

10§
Ansökan om utträde skall ske skriftligen hos styrelsen.
Medlem som efter uppsägning utträder ur föreningen äger, förutom i de
fall som avses i lagen om ekonomiska föreningar, rätt att få ut inbetald
andel enligt § 13.
11§
Medlem som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som
skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, får av
styrelsen uteslutas ur föreningen. Den uteslutne medlemmen har dock rätt
att få ärendet prövat av nästkommande föreningsstämma.
Utesluten medlem äger endast rätt att få ut inbetald andel enligt ordning
för utträde enligt 10§, dock med avdrag för eventuellt betalningsansvar.
12§
Utträde ur föreningen äger rum senast vid utgången av det räkenskapsår
som infaller näst efter sex månader sedan medlemmen sagt upp sig till
utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången,
inträffat.
Andel

13§

Medlem skall delta i föreningen med minst en andel. Medlem får inneha
fler andelar om prövning skett enligt 14§ tredje stycket. En andel svarar
mot ett belopp av 8 000 kronor vid föreningens bildande och tillgodo-förda
medlemsemissioner.
Medlem äger rätt att disponera en båtplats per andel, om årsavgift betalats
in enligt § 17.
Upplåtelse av båtplats i andra hand får inte ske utan medgivande från
styrelsen.
Högsta antalet andelar i föreningen är 50 stycken.

ÖVERLÅTELSE

14§

Andel i föreningen kan inte överlåtas på annan utan att först ha erbjudits
styrelsen för inlösen av föreningen.
Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en andel i
föreningen är skyldig hembjuda sin andel till föreningen för inlösen.
Styrelsen kan då avstå från att lösa andelen om förvärvaren kan visa att
han har beaktansvärda skäl att behålla sin andel.
Ledigbliven andel erbjuds efter styrelsens prövning till inträdessökande
enligt upprättad kölista. Denna hålls tillgänglig på föreningens hemsida,
www.norreborgshamn.se . Styrelsen skall då eftersträva att fördela
andelarna på så många medlemmar som möjligt.
§15
Oavsett vad i 14§ anges om kölista skall ledigbliven båtplats i första hand
erbjudas medlem som önskar byta sådan.
16§
Vid inlösen eller överlåtelse av andel skall dagsvärdet beräknas.
Dagsvärdet är andelsvärdet enligt § 13, uppräknat med allmänt
konsumentprisindex för juni månad, med basår 1987. Sålunda framräknat
dagsvärde är det högsta belopp, som får tas ut vid inlösen eller överlåtelse.
ÅRSAVGIFT

17§

Medlem ska till föreningen betala avgifter som föreningsstämman beslutar
beroende på båtplatsens läge och storlek för täckande av driftskostnader,
avgift för ej utförd arbetsplikt (beting), investeringar, administration och
medlemskap i intresseföreningen Hvens Båtklubb.
Årsavgiften skall betalas in till föreningen senast den 31 mars varje år och
får uppgå till högst tio procent av ett basbelopp.
Endast styrelsen äger rätt att hyra ut båtplats i andra hand.

RÄKENSKAPSÅR

§18

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret den 1 januari till den 31
december.
VINST

19§

Uppkommer vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till
reservfonden, efter föreningsstämmans beslut fonderas eller fördelas
mellan medlemmarna i förhållanade till dagsvärdet av medlemmarnas
andelar. Dagsvärdet beräknas efter index såsom vid beräkning av värdet
vid inlösen eller överlåtelse.
FÖRENINGSSTÄMMA

20§

Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig kallelse. Kallelseåtgärd
skall vara intagen senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före
extra föreningsstämma.
Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom
föreningens hemsida, www.norreborgshamn.se , brev eller genom anslag
på angiven plats i Norreborgs hamn på Ven.
Vid föreningsstämma äger medlem vid votering en röst plus högst tre
röster genom fullmakt.
21§
Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas under andra kvartalet
varje år, skall följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande.

2.

Val av protokollförare

3.

Val av två justeringsmän.

4.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fråga om fastställande av balansräkning.

9.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
balansräkningen.
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och
revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
13. Val av revisorer jämte suppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av årsavgift enligt 17§.
16. Övriga ärenden som angivits i kallelse.
Vid extra föreningsstämma får andra ärenden inte bli föremål för beslut än
de som angivits i kallelse.
22§
Medlem som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie
föreningsstämma skall göra skriftlig framställning om det till styrelsen
senast den 15 februari.
§23
Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det för behandling av
uppgivet ärende skriftligen begärs av en revisor eller av minst 1/10 av
föreningens medlemmar.

STADGEÄNDRING

§24

För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrives i
lagen om ekonomiska föreningar.
UPPLÖSNING

25§

Vid föreninges upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan
de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation
kvarvarande medlemmarna på så sätt att medlemmarna först får ut
dagsvärdet av inbetalda andelar, beräknade enligt 16§, och att återstoden
fördelas dem emellan i förhållande till de likvider som de erlagt till
föreningen under de sista fem åren för nyttjande av föreningens servicetjänster.
TVISTER

26§

Tvister mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot,
likvidator eller medlem å andra sidan, skall avgöras i allmän domstol i
första instans.
LAGEN

27§

I övrigt gäller vad i lag om ekonomiska föreningar finns stadgat.
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