Stadgar Lövstavikens Båtförening Falkenberg
§ 1 NAMN
Föreningens namn skall vara Lövstavikens Båtförening.

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja båtlivets verksamheter inklusive
hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap samt förvalta
småbåtshamnen med tillhörande markområde.

§ 3 MEDLEMSKAP
3.1 Medlemskap erhålles efter godkännande av styrelsen.
Inträdesansökan göres till föreningens styrelse.
3.2 Medlem som vill utträda ur föreningen skall göra det till föreningens styrelse senast fyra månader
före utgången av löpande kalenderår.
3.3 Medlem som inte betalt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning
anses utträtt ur föreningen.
3.4 Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom
föreningen att dess anseende äventyras eller motverkar föreningens syfte, kan efter prövning av
styrelsen uteslutas ur föreningen.
Medlem har rätt att överklaga beslutet till årsmötet.
3.5 Medlemskap kan vara såväl enskilt medlemskap som familjemedlemskap.
3.6 Föreningens årsmöte kan till hedersledamot kalla person som gjort sig förtjänt av föreningens
uppskattning.

§ 4 MEDLEMMARS SKYLDIGHET
Medlem är skyldig
• Att följa föreningens stadgar och beslut.
• Att inom hamnområdet anpassa farten så att svallbildning undviks
• Att tillse att förtöjningsanordningar och annat material är rätt dimensionerat och i fullgott skick.
• Att om båt sjunker eller blir liggande i marvattnet genast vidtaga åtgärder för båtens upptagning eller
länsning.
• Att inte hyra ut erhållen båtplats i andra hand utan styrelsens medgivande.
• Att båt upplägges på anvisad plats
• Att av säkerhetsskäl inte placera redskap på pontoner och bryggor.
• Att stugor inte får överlåtas utan styrelsens medgivande.

§ 5 Rätt till båtplats
Båtplats tilldelas av föreningens styrelse eller till den som styrelsen delegerat beslutet till.

§ 6 Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt en suppleant. Fyra
styrelsemedlemmar väljs växelvis på två år. Styrelseledamot kan återväljas.

§ 7 Ordförande och funktionärer.
Årsmötet utser styrelsens ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare samt övriga funktionärer. Styrelsen äger rätt att adjungera ytterligare styrelsemedlem.
Adjungerad styrelsemedlem äger inte rösträtt i styrelsen.

§ 8 Revisorer
Styrelsens verksamhet samt föreningens räkenskaper skall granskas av tre revisorer, vilka väljs av
årsmötet.

§ 9 Föreningen tecknas
Föreningen tecknas av kassör och ordförande var för sig samt av ledamot som utses av styrelsen.

§ 10 Styrelsens beslutsmässighet
För att fatta beslut i styrelsen erfordras att alla ledamöter har blivit kallade och att minst fem ledamöter
är närvarande vid mötet.

§ 11 Styrelsens arbetsuppgifter
11.1 Styrelsen skall handha den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter inom fastställd
budget. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om erfordliga ordningsföreskrifter för hamnen och övriga
faciliteter.
Styrelsens möten skall protokollföras.
11.2 Årsmötet utser föreningens sektioner, kommittéer och ansvariga för olika verksamheter som
Försäkring – Miljö – Hamn och Farleder – Sjösäkerhet – Ungdom – Tävling – Säkerhetsbesiktning –
Båthus – Stugor – Fest och Aktivitetskommitté Båthussektionernas ledamöter väljs bland dem som har
nyttjanderätten.

§ 12 Sammanträden
Föreningen håller ordinarie sammanträden två gånger per år varav ett är årsmöte.

§ 13 ÅRSMÖTE
13.1 Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara utskickat
senast tre veckor före årsmötet. Extra årsmöte skall hållas när styrelse, revisorer, eller 1/10 del av
föreningens medlemmar gör framställan härom.
13.2 Föreningen räkenskapsår skall vara kalenderår.
13.3 Såväl styrelse som medlem får avge förslag till ärende som skall behandlas på årsmötet. Förslag
eller motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
13.4 Årsmötets dagordning skall uppta följande ärende.
• Fråga om mötets ut lysande.
• Fastställande av dagordning.
• Val av ordförande och sekreterare för mötet.
• Val av två justeringsmän tillika röst räknare.
• Redovisning av styrelsens, sektionens och kommittéernas verksamheter.
• Redovisning av styrelsens resultat- och balansräkning.
• Revisionsberättelser.
• Frågan av ansvarsfrihet för styrelsen.
• Fastställande av föreningens medlemsavgifter och övriga avgifter.
• Motioner och förslag till årsmötet samt av styrelsen förberedda frågor.
• Ordinarie val.
• Ordförande två år
• Kassör två år
• Styrelseledamöter och suppleanter två år
• Revisorer två år, revisors suppleanter ett år
• Val av sektioner och kommittéer
• Valberedning tre ledamöter var av en sammankallande ett år.
• Beslut om arvoden
• Nya Frågor som årsmötet beslutar upptaga till behandling.
• Avslutning.

§ 14 RÖSTRÄTT
Rösträtt vid föreningens årsmöte har medlem som erlagt medlemsavgift och övriga avgifter. Röstlängd
skall upprättas och föreläggas årsmötet.

§ 15 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper skall vara avslutade senast den första februari året efter räkenskapsåret och
därefter snarast överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 16 Revision

Revisorerna äger rätt att när det så önskar granska föreningens räkenskaper och underlag härför.
Revisorerna äger även i övrigt rätt att granska styrelsens och övriga
funktioners förvaltning av föreningens angelägenheter. Över verkställd revision skall revisorerna till
årsmötet överlämna en skriftlig berättelse med förslag rörande ansvarsfrihet för styrelsen och övriga
funktionärer.

§ 17 STADGAR
Förslag till ändring av stadgarna behandlas av årsmötet och skall anges i kallelsen till årsmötet.
Förslaget skall bifogas kallelsen. Förändring av stadgar fodrar minst två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande möten, var av ett skall vara årsmöte.

§ 18 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Skall förslag om föreningens upplösning behandlas vid årsmötet skall detta särskilt anges i kallelsen
och fattas med minst två tredjedels majoritet på två på varandra följande möten varav ett skall vara
ordinarie årsmöte. Vid eventuell upplösning skall föreningens tillgångar avyttras och eventuella skulder
betalas, gjorda inträdesavgifter återbetalas. Eventuellt överskott skall skänkas till ett välgörande
ändamål.
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