Fiskebäcks Båtförening Stadgar

ändringsförslag version 1.4

Antagna vid årsmötet 1991-03-21 §4 ändrad vid årsmötet 2008-04-09
1. Föreningens namn är Fiskebäcks Båtförening
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen på och i anslutning
till fritidshamnen på Grefabs hamnområde i Fiskebäck.
2. Medlemskap i föreningen erbjuds till de som har båtplats, vinteruppläggning eller
annan verksamhet på Grefabs hamnområde i Fiskebäck. Samt inbetalat gällande
årsavgift.
Årsavgiften fastställes av Styrelsen.
3. På årsmötet väljs:
1. ordförande jämte minst 4 ledamöter.
1. Ordföranden väljes för en tid av 1 år.
2. Övriga ledamöter väljes för 2 år växelvis vart annat år.
2. 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år.
4. Vid årsmöte samt styrelsemöte skrivs sedvanliga protokoll.
Dessa protokoll inkl verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsrapport skall
återfinnas på föreningens hemsida, senast 1 månad efter respektive möte.
5. Årsmötet skall ske före april månads utgång, på dag som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet sker via hemsida/mejl/samt sociala medier, minst 14 dagar före
årsmötet.
Kallelse skall innehålla:
Dagordning, valberedningens förslag till styrelse, revisor samt revisorssuppleant,
verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsrapport
Föreningen håller extra årsmöte då styrelsen anser sådant nödvändigt eller då
minst 20 medlemmar så önskar
6. Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Föreningens
räkenskaper överlämnas till revisorn för granskning senast den 1 mars.
7. Motioner och förslag till stadgeändringar kan endast framställas skriftligen till
årsmötet och skall vara styrelsen tillhanda 15 mars.
För godkännande krävs minst 2/3 majoritet av angivna röster på två varandra
följande möten varav minst ett ordinarie.
8. Föreningens medel förvaras på bank.
Föreningens firma tecknas av ordföranden samt kassören var för sig.
9. Beslut om föreningens upplösande kan endast fattas efter till styrelsen inkommen
skriftlig motion och bestämmas med minst 2/3 majoritet på två på varandra följande
möten varav minst ett ordinarie. Eventuellt överblivna medel skall komma
båtsporten tillgodo.
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10. På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
Tillägg till dagordningen får göras av styrelsen såväl som årsmötet.
Dock kan endast årsmötet fatta beslut i ärenden som är inkomna innan 15 mars till
styrelsen
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar (röstlängd).
2. Val av ordförande på stämman
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
10. Motioner etc inkomna till styrelsen i rätt tid.
11. Övriga ärenden
12. Val av styrelseordförande
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning
16. Stämman avslutas
11. På extra årsmöte skall följande ärenden behandlas:
Tillägg till dagordningen får göras av styrelsen såväl som årsmötet.
Dock kan endast årsmötet fatta beslut i ärenden som är inkomna till styrelsen två
veckor innan extra årsmöte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar (röstlängd).
Val av ordförande på stämman
Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Fastställande av dagordningen
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
Stämman avslutas
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