STADGAR STYRSÖ HAFSBADS VÄNNER
2020-07-05
§1

FIRMA OCH SÄTE

Föreningens namn är Styrsö Hafsbads Vänner Org. Nr 857209-3121, idiell förening.
Föreningens styrelse har sitt säte på Styrsö, Göteborgs kommun.
§2

ÄNDAMÅL OCH OMFATTNING

Föreningen har till ändamål att driva en bastu med havsbad för medlemmar. Bastun skall på bestämda
tider och mot avgift, vara öppen för dess medlemmar. Därutöver ges styrelsen befogenhet att göra
undantag. Vidare skall föreningen främja bastudbad och god bastukultur.
§3

MEDLEMSKAP

Till medlem antas den som är boende i stadsdelen Styrsö, Göteborgs södra skärgård och kan förväntas
följa stadgar och föreningens intentioner. Medlemsavgift beslutas av föreningsmötet. Åldersgränsen för
medlemskap är 18år.
§4

UTESLUTNING OCH UTTRÄDE

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppeenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål, kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om
uteslutning till föreningsmöte, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att
meddelandet om uteslutning avsänts till vederbörande.
Medlem som inte har betalt medlemsavgift senast den 31-Januari innevarande kalenderår, får anses ha
begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att nyckelbrickan spärras
omgående & att personen avförs ifrån medlemsförteckningen inom 24 månader.

§5

STYRELSE

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två
suppleanter. Nyval av ledamot i styrelsen får ske med högst hälften av hela antalet ledamöter varje
år. Styrelseledamot och suppleant väljs av föreningsmöte för de två kommande räkenskapsåren.
Ordförande väljs för ett år. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.
§6

REVISORER

På årsmöte skall väljas en revisor samt en revisorssuppleant för tiden intill dess att årsmöte hållits
påföljande räkenskapsår.
§7

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen befullmäktigar.

§8

RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår löper 01-01 - 12-31
§9

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingar till revisorerna senast en månad före årsmöte.
§ 10

ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte anslås i bastun, ICA, Konsum och på Styrsös
allmänna anslagstavlor senast 14 dgr före årsmötet.
Kallelsen skall ha anslagits senast två veckor före mötesdatum.
När kallelse till årsmöte har gått ut skall styrelsen omgående underrätta revisorerna om detta.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid årsmötet
2. val av sekreterare
3. justering av röstlängd
4. val av justeringsmän
5. fråga om årsmötet blivit utlyst i stadgeenlig ordning
6. styrelsen årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
7. beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av
årets vinst eller förlust
8. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
10. budget
11. medlemsavgift
12. val av styrelseledamöter och suppleanter
13. val av revisorer och suppleanter
14. val av ordförande
15. val av valberedning
16. stadgeändringar
17. övriga frågor
§ 11

EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller minst fem medlemmar så önskar.
Kallelse till extra föreningsmöte, med förslag till dagordning, sker genom post samt affischering minst en
vecka före mötesdatum.
§ 12

ÄNDRING ELLER TILLÄGG TILL STADGAR

Ändring i eller tillägg till föreningens stadgar kan föreslås av medlem i föreningen och skall beslutas av
årsmötet. Förslag skall inlämnas till styrelsen senast 20 dagar före årsmötet. Ändring av stadgar kräver
att detta meddelats i kallelse till årsmöte.

§ 13

VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond
skett, enligt årsmötets beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.
§ 14
UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar överlåtas till Föreningsrådet på Styrsö

