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STADGAR

Firma

6I
iöreningens firma är Nordkosters Fiskehamnsflorening U P A.

Andamål

62

Föreningen har till ändamål att for medlemmarnas räkning
forvärva hamn- och strandområde på Nordkoster, uppfora
bryggor, sanitetsanläggningar o. likn. samt forvalta och vårda
nämnda egendom till medlemmarnas ekonomiska npta.

'

Styrelsens

säte

$3

Styrelsen har sitt säte på Nordkoster, Strömstads

Medlemskap

kommun.

.

S4

Till medlem må antas fiskare folkbokforda och stadigvarande
bosatta på Nordkoster. Till medlem må även efttir styrelsens
beprövande i särskilda fall antas andra personer som år
folkbokforda och stadigvarande bosatta på Nordkoster under
forutsåttning av att de på något sått brukar havet.

Vid medlems död, äger medlemmens andel ej överlåtas till
annan genom bodelning, arv eller testamente. Medlemmen skall

i sådant fall anses ha avgätt och äger dennes dodsbo rätt att utfå
inbetalda medlemsavgifter i enlighet med vad som anges i lagen
om ekonomiska floreninear.

Medlems
åliggande

Insatsskyldighet

g

5

Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av
föreningsstämman fastställda insatser samt även i övrigt folja
foreningens stadgar och beslut.
$6

Medlem skall delta i foreningen med ett instasbelopp om
100 kronor. Insatsen erlägges kontant vid erhållande av
medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om
ekonomiska foreningar så särsklilt stadgar.
Medlem som ej inbetalt fullt insatsbelopp och på anmodan av
styrelsen ej inbetalar detta inom forelagd tid kan uteslutas av
styrelsen.

Ingen får delta med mer än en insats.
Medlemsavgift

Uteslutning

$7
fulig medlemsavgift skall ej utgå.
$e
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen
skadar foreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål
kan av styrelsen uteslutas.
Medlem som inte längre är folkbokford och stadigvarande
bosatt på Nordkoster äger inte vara medlem i foreningen och
skall uteslutas.
Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till
loreningsstämman genom anmälan därom till styrelsen inom en
rnånad från det meddelandet om uteslutninsen avsänts till
medlemmen.

Avgång

Styrelse

$10
Utom i de fall lagen i ekonomiska loreningar särskilt stadgar,
äger avgång ur loreningen rum vid utgången av räkenskapsår,
vilket infaller näst efter en månad efter det att'sredlem sagt upp
sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som loranlett
avgången intriiffat.
$

ll

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall
bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, med högst fem
suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljes av
loreningsstämma lor tiden tills dess ordinarie loreningsstämma
hållits påfolj ande råkneskapsår.
Styrelseledamöterna skall vara svenska medborgare och bosatta
i Sverige i annat fall krävs tillstånd. Med svensk medborgarskap
jämställs medborgarskap i Danmark, Finland, Island eller Norge.
Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i foreningen.

Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordflorande.
Ordloranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs.
På anmälan av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas.

Vid styrelsesammanträde skall foras protokoll som
undertecknas eller justeras av ordforanden och den ledamot som
styrelsen dartill utser.
Styrelsen är beslutsfor om mer än hälften av hela antalet
styrelseledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening for vilken mer än
halften av de närvarande röstar, eller vid lika röstetal, den
rnening som ordlorande bitrader. Ar styrelsen inte fulltalig, skall
de som röstar for beslutet dock utgöra mer än 113 av hela
antalet styrelseledamöter.
Styrelsen beslutar om avgifter for upplåtna båtplatser,
nyttjanderätter och arrenden.
Styrelsen äger inte utan föreningsstämtnans bemyndigande

upptaga lån.

Redovisning

$ 12
Sårskild redovisning skall floras över den hamnkassa, till vilken
alla hamnens inkomster infl*er.

' Ärsredovisning

$ 13
Styrelsen skall senast en månad fore ordinarie foreningsstämr4a
till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.
Senast en månad efter det att resultaträkning och balansräkning

har blivit fastställda, skall avskriftäv årsredoVisning och
revisionsberättelse hållas tillgängliga hos loreningen for alla som
är intresserade.

Revisorer

$ 14

På ordinarie foreningsstämma skall årligen väljas en till två
revisorer jämte lika många suppleanter for tiden intill dess

ordinarie foreningstärnma hållits påfolj and e räkenskap sår.

Räkenskapsår

$ 15
Föreningens räkenskapsår är 01-01

Firmateckning

- 12-31

$ 16
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem
styrelsen utser

Föreningsstämma

$ 17
Ordinarie foreningsstämma skall hållas inom sex månader efter
utgången av varje räkenskapsår. Vid ordinarie foreningsstämma
skall loljande ärenden forekomma till behandling:
val av ordforande och protokollforare vid stämman
justering
av röstlängd
2.
3. val av protokollforare och justeringsman/män
4. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. styrelsens årsredovisningshandlingar jämt revisorenas

l.

berättelse

6.

beslut om fastställande av balansräknins
och
resultaträkning samt besrut i anredning iv
årets vinst eiler

lorlust

7. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
8. fråga om arvode till styrelsledamöter
9. budget

l0
l.

I

12'

val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
val av revisorer jämte revisorssuppleanter
övriga ärenden som enrigt rag eilLr stadgar
kan forekomma
på stämman

Protokoll skall foras vid stämman. protokoilet
skafl

undertecknas av ordforanden och minst
en justeringsman som
utses av stämman.

Vid loreningsstämman har varje medlem
en röst.
Föreningsstämmans besrut utgörs
av den mening som har fått
mer än hälften av de avgivna rösterna
elrer, vid itu rårroui a"n
mening som ordforanden biträder. Vid
var anses den uurJ rå*
har fätt de flesta rösterna. vid rika röstetar
avgörs uur"i
lottning, om inte annat beslutas av stämman
innan valet
florrättas.

g**

Särskilda regler om röstmajoritet gäller
i fråga om
stadgeändring och foreningens upptorning. Kallelse till
förenings
stämman

$18
Styrelsen kallar

till foreningsstämma.
Kallelse till loreningsstämma sker skriftrigen
per post och skail
vara utsänd tidigast fyra och senast två
veckor roie ordinarie
stämma och senast en vecka frre extra
stämma. Äu"n unJ.u
meddelanden än kailerse til stämma bringas
tilr medremmarnas
kännedom skriftligen per post.
I kallelsen skalr tydrigt anges de ärenden
som skail rorekomma
på stämman.

Vinstfordelning

Upplösning

$le
Fritt eget kapitar enrigt faststäild bransräkning
skalr enrigt
foreningsstämmans beslut loras i ny räkning.
$20
om loreningen uppröses genom rikvidation, fusion
elrer konkurs

gäller.särskilda regler. Om foreningen
upploses genom
avregistrering ska[ roreningens tilrgångår
deras f,ka melran
foreningen s medl emmar.
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Stadgeändring

Nordkoste, den'Z\ I

$ 21

Beträffande ändring i stadgarna gäller vad i lagen om
ekonomiska foreningar fi nnes stadgat.
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