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Föreningen Sandö Hamns stadgar
§ 1 Föreningens namn
Föreningen är Sandö Hamn nedan kallad föreningen.
§ 2 Ändamål
Föreningen är ideell och har som ändamål att främja sjösport samt att verka för att sprida kunskaper i gott sjömanskap,
sjösäkerhet och miljövård.
§ 3 Verksamhet
Den bedrivna verksamheten skall främja föreningens ändamål som ideell förening. En central del i föreningens verksamhet är
att främja sjösport, att föreningen skall erbjuda sina medlemmar båtplatser och därtill hörande faciliteter, samt att samordna
och underlätta medlemmarnas eget arbete avseende upptagning, förvaring underhåll, sjösättning och bevakning av
medlemmarnas båtar. Såsom ett direkt led i främjandet av föreningens ändamål ingår därmed att föreningen underhåller och
utvecklar den av föreningen ägda hamnanläggningen, vilken är belägen på av föreningen förvärvade fastigheten Vallda 1:3
och Vallda 1:4, med markområden på Vallda Sandö, omfattande bl.a. klubbhus, mastskjul, samt torp.
§ 4 Medlemskap
Ansökan om fast medlemskap i föreningen söks skriftligen hos föreningens styrelse. Beviljande av sådant medlemskap
förutsätter att styrelsen är enhällig. Om två av styrelsens medlemmar så begär skall frågan om beviljande av medlemskap
hänskjutas till prövning vid ordinarie årsmöte. Fast medlem i föreningen blir den som efter ansökan antagits som medlem och
som erlagt föreskriven inträdesavgift och medlemsinsats. Fast medlemskap förutsätter vidare att löpande årliga avgifter
erläggs. Fast medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse.
Inträdesavgiften skall återbetalas till utträdande fast medlem senast under påföljande kalenderår under förutsättning att ny fast
medlem kunnat beviljas inträde i föreningen. I annat fall sker återbetalning när detta kan göras utan att föreningens ekonomi
äventyras. Då föreningen hyr ut fast medlems ej utnyttjad båtplats sker detta till säsongsmedlem som automatiskt blir
säsongsmedlem i föreningen under aktuell uthyrningsperiod som löper enligt tecknat avtal. Ansökan ställs till styrelsen eller
av styrelsens utsedd person. Säsongsmedlem äger ej rösträtt.
§ 5 Rätt till båtplats
Fast medlem skall i första hand ha rätt till båtplats i hamnen. Båtplatser tilldelas av föreningens styrelse. Om medlem ej
utnyttjar tilldelad båtplats utgår ingen löpande avgift förutom årlig medlemsavgift. I dylikt fall tillfaller dispositionsrätten
föreningen som genom styrelsen uthyr båtplatsen till i första hand medlem (andra båt) och i andra hand säsongsmedlem.
§ 6 Insatser och avgifter
Medlemsinsats för fast medlem är en engångsavgift som erläggs i samband med inträde i föreningen. Medlemsinsatsen
återbetalas ej vid utträde ur föreningen.
Inträdesavgift för fast medlem är ett räntefritt lån till föreningen som lämnas i samband med inträde i föreningen.
Inträdesavgiften återbetalas efter ett eventuellt utträde.
Årliga avgifter är medlemsavgift, avgift för båtplats mm som förtecknas i separat lista.
Storlek på inträdesavgift, medlemsinsats, årliga avgifter och avgifter för säsongsmedlem, samt eventuell indexuppräkning,
fastställs årligen vid ordinarie årsmöte.
§ 7 Uteslutning
Fast medlem som inte följer föreningens stadgar och ordningsföreskrifter eller inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser
gentemot föreningen kan uteslutas genom beslut vid ordinarie årsmöte genom enkel majoritet. Utesluten medlem förlorar all
rätt att nyttja föreningens båtplatser och andra faciliteter. Inbetald inträdesavgift återbetalas efter avdrag för eventuella
ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen. Säsongsmedlem kan på liknande grund som fast medlem uteslutas genom
beslut i styrelsen.
§ 8 Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av nio ordinarie ledamöter (inklusive ordförande) och två suppleanter. Mandattiden är två år.
Val av styrelse sker vid ordinarie årsmöte. Valbar till föreningens styrelse och eventuell valberedning är medlemmar i
föreningen. Avgående ledamot kan återväljas. Säsongsmedlem är ej valbar.
§ 9 Ordförande och funktionärer
Årsmötet utser styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen utser vidare
hamnkapten och övriga funktionärer och kommittéer som ej behöver vara medlem av styrelsen. Styrelsen har också rätt att
adjungera ytterligare föreningsmedlemmar som styrelsemedlemmar, då dock utan rösträtt.

§ 10 Revisorer
Föreningens räkenskaper samt styrelsens och övriga funktionärers förvaltning av föreningens angelägenheter skall granskas
av två ordinarie revisorer med en suppleant som väljs vid ordinarie årsmöte för ett år i taget.
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§ 11 Attesträtt
Föreningen tecknas av ordföranden och kassören gemensamt eller, vid förfall, av någon av dem gemensamt med sekreteraren.
§ 12 Beslutsmässighet
För att fatta beslut i styrelsen erfordras att alla ordinarie ledamöter och suppleanter kallats till mötet och att minst fem
ledamöter är närvarande vid mötet. Alla beslut fattas med majoritet och ordföranden har utslagsröst.
§ 13 Styrelsen arbetsuppgifter
Styrelsen skall handha den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter och ändamål inom ramen för fastställd
budget. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om erforderliga ordningsföreskrifter för hamnen och övriga faciliteter. Styrelsens
möten skall protokollföras och anslås löpande.
§ 14 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen under mars månad. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen anser det erforderligt
eller då minst 25 medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen. Kallelse utsändes av styrelsen till envar av medlemmarna
enligt till föreningen lämnad adress senast två veckor före sammanträdet. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid fråga
om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning varom är särskilt stadgat. Mötena skall protokollföras.
§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 16 Förslag till ärenden
Såväl styrelse som medlem får avge förslag till ärende att behandlas på årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen
tillhanda senast under jan.
§ 17 Ärenden
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över granskningen av styrelsens och övriga funktionärers förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott eller underskott i enlighet med
balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga funktionärer.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter, styrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleant samt eventuell
valberedning.
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
12. Fastställande av inträdesavgift, medlemsinsats, avgift för båtplats och övriga avgifter.
13. Övriga frågor.
§ 18 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper skall vara avslutade senast den 1 februari året efter räkenskapsåret och därefter snarast överlämnas
till revisorerna för granskning.
§ 19 Revision
Revisorerna äger rätt att när de så önskar granska föreningens räkenskaper och underlaget härför. Revisorerna äger även i
övrigt rätt att granska styrelsens och övriga funktionärers förvaltning av föreningens angelägenheter. Över verkställd revision
skall revisorerna till årsmötet lämna en skriftlig berättelse med förslag rörande ansvarsfrihet för styrelsen och övriga
funktionärer.

§ 20 Stadgar
Skall förslag till ändring av stadgarna behandlas vid årsmöte skall detta särskilt anges i kallelsen till mötet och förslaget skall
bifogas. För ändring av stadgarna erfordras minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande möten varav ett skall
vara ett ordinarie årsmöte.
§ 21 Föreningens upplösning
Skall förslag till föreningens upplösning behandlas vid årsmöte måste detta särskilt anges i kallelsen till mötet. Beslut om
föreningens upplösning kan endast fattas med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande möten varav ett
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skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid eventuell upplösning skall föreningens tillgångar avyttras och dess skulder betalas.
Därefter skall gjorda inträdesavgifter återbetalas. Eventuellt återstående överskott skall skänkas till ändamål för främjande av
båtliv.
Dessa reviderade (A2,8) stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte mars 2015

