
Stadgar	  för	  föreningen	  Badplatsföreningen	  Tubbeviken	  

Stadgar	  
	  

§	  1	  Namn	  
Föreningens	  namn	  är	  Badplatsföreningen	  Tubbeviken	  
	  

§	  2	  Föreningens	  ändamål	  
Föreningen	  driver	  badplatsen	  samt	  en	  bastuanläggning	  
Föreningen	  har	  till	  ändamål;	  
1. att	  genom	  olika	  former	  av	  verksamhet	  bidra	  till	  att	  badplatsen	  halls	  I	  

badvänligt	  skick	  
2. att	  ha	  som	  målsättning	  genom	  aktiv	  verksamhet	  införskaffa	  medel	  till	  

ständig	  förbättring	  av	  badet	  samt	  äska	  om	  medel	  från	  kommunen	  och	  
privata	  företag	  för	  investeringar.	  

	  
§	  3	  Säte	  

Styrelsen	  skall	  ha	  sitt	  säte	  i	  Skärhamn	  
	  
§	  4Medlemskap	  

Alla	  personer	  som	  är	  intresserade	  av	  föreningens	  verksamhet	  kan	  inträda	  
som	  medlem	  i	  föreningen.	  Medlemsavgiften	  år	  årlig	  och	  fastställs	  på	  
årsmötet.	  Betald	  avgift	  återbetalas	  ej.	  

§	  5	  Årsmöte	  
Årsmötet	  är	  föreningens	  högsta	  beslutande	  organ.	  Ordinarie	  årsmöte	  skall	  
avhållas	  före	  mars	  månads	  utgång.	  Extra	  årsmöte	  utlyses	  av	  styrelsen	  om	  
den	  så	  finner	  eller	  när	  1/10	  delar	  av	  föreningens	  medlemmar	  så	  påkallar.	  
Kallelse	  till	  årsmöte	  eller	  extra	  årsmöte	  skall	  delges	  medlemmarna	  senast	  
14	  dagar	  för	  mötet,	  genom	  annonsering	  eller	  genom	  brev,	  mail	  eller	  telefon.	  

	  
Alla	  som	  betalt	  medlemskap	  har	  rösträtt.	  Årsmötet	  är	  beslutmässigt	  med	  det	  
antal	  medlemmar	  som	  är	  närvarande	  vid	  mötet.	  För	  att	  beslut	  skall	  vara	  
giltigt	  krävs	  en	  enkel	  majoritet.	  Vid	  lika	  röstetal	  ah	  ordförande	  utslagsröst.	  

	  
§	  6	  Förslag	  till	  ärende	  vid	  årsmötet	  

Ärende	  skall,	  för	  att	  kunna	  behandlas	  på	  årsmötet,	  ha	  anmälts	  skriftligen	  till	  
styrelsen	  senast	  14	  dagar	  i	  förväg.	  
Vid	  extra	  årsmöte	  får	  beslut	  fattas	  i	  andra	  frågor	  än	  de	  som	  angivits	  
kallelsen.	  
	  

§	  7	  Ärende	  på	  årsmötet	  
1. Årsmötets	  öppnande	  
2. Val	  av	  ordförande	  och	  protokollförare	  för	  stämman	  
3. Val	  av	  personer	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokoll	  
4. Mötets	  behöriga	  utlysande	  
5. Fastställande	  av	  dagordning	  
6. Föredragning	  av	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  



7. Föredragning	  av	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  samt	  revisionsberättelse	  
8. Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  
9. Val	  av	  styrelse	  	  
10. Val	  av	  valberedning	  
11. Val	  av	  revisor	  samt	  ersättare	  för	  denne	  
12. Fastställande	  av	  medlemsavgift	  
13. Godkänna	  föreningens	  stadgar	  
14. Städdagar	  
15. Gräsklippning	  och	  sand	  
16. Övriga	  frågor	  
17. Årsmötets	  avslutande	  

	  
§	  8	  Styrelsen	  

Styrelsen	  skall	  ha	  sitt	  säte	  i	  Tjörns	  kommun.	  Styrelsen	  är,	  när	  årsmötet	  ej	  är	  
samlat,	  föreningens	  högsta	  beslutande	  organ.	  Styrelsens	  ledamöter	  väljs	  på	  
årsstämman	  
Ordförande,	  sekreterare,	  en	  ledamot	  samt	  en	  suppleant	  välj	  på	  ett	  år	  
Kassören	  ledamot	  samt	  en	  suppleant	  väljs	  på	  två	  år	  
Styrelsen	  skall	  bestå	  av	  ordförande	  och	  minst	  4	  ledamöter	  samt	  två	  
suppleanter.	  

	  
Styrelsen	  skall	  ha	  minst	  2	  möten	  per	  verksamhetsår	  och	  sammanträder	  på	  
kallelse	  av	  ordförande	  eller	  av	  dennes	  förfall	  av	  annan	  styrelseledamot.	  
Styrelsen	  är	  beslutande	  när	  mist	  3	  ledamöter	  är	  närvarande.	  Beslut	  fattas	  
genom	  enkel	  majoritet.	  Vid	  lika	  röstantal	  har	  ordförande	  utslagsröst.	  
	  
Vid	  styrelsens	  sammanträde	  förs	  beslutsprotokoll.	  

	  
§	  9.	  Styrelsens	  åliggande	  mm	  

Ledningen	  av	  föreningens	  verksamhet	  tillkommer	  styrelsen	  
Det	  åligger	  styrelsen;	  
1. att	  verkställa	  av	  årsmötet	  fattade	  beslut	  
2. att	  handha	  föreningens	  ekonomiska	  angelägenheter	  och	  därutöver	  

låta	  föra	  räkenskaper	  
3. att	  till	  årsmötet	  avge	  årsredovisning	  för	  senaste	  avslutade	  

räkenskapsåret	  
4. att	  upprätthålla	  verksamhetsberättelse	  
	  

Styrelsen	  bemyndigas	  särskilt	  att	  för	  föreningens	  räkning	  köpa,	  försälja,	  
inteckna	  och	  pantsätta	  föreningens	  fasta	  egendom.	  

	  
§	  10	  Föreningens	  ledning	  

Det	  åligger	  ordförande	  att	  föra	  föreningens	  talan,	  övervaka	  dess	  verksamhet	  
och	  leda	  styrelsens	  arbete	  samt	  att	  avgöra	  enklare	  ärenden	  som	  kan	  avgöras	  
utan	  att	  styrelsen	  eller	  något	  arbetsutskott	  inkallas.	  

	  
§	  11	  Firmatecknare	  

Firmateckning	  för	  föreningens	  firma	  beslutas	  på	  årsmötet	  om	  detta	  inte	  
görs	  tecknas	  föreningen	  av	  ordförande	  och	  kassören	  gemensamt.	  



	  
§	  12	  Räkenskaper	  
	   Föreningens	  räkenskaper	  avslutas	  per	  kalenderår.	  
	  
§	  13	  Revision	  
	  

	  För	  granskning	  av	  föreningens	  verksamhet	  och	  ekonomiska	  förvaltning	  
utses	  en	  (1)	  	  revisor	  samt	  en	  ersättare	  för	  denne.	  Revisionsberättelse	  ställs	  
till	  årsmötet	  och	  överlämnas	  till	  styrelsen	  senast	  14	  dagar	  före	  årsmötet.	  I	  
revisionsberättelsen	  skall	  revisorerna	  till-‐	  eller	  avstyrka	  ansvarsfrihet	  för	  
styrelsen.	  Revisor	  och	  ersättare	  utses	  för	  en	  tid	  av	  ett	  (1)	  år.	  

	  
§14	  Stadgeändringar	  

Beslut	  om	  stadgeändringar	  fattas	  av	  föreningens	  stämma.	  För	  sådana	  beslut	  
krävs	  att	  2/3-‐delar	  av	  närvarande	  medlemmar	  är	  eniga	  om	  beslutet.	  

	  
§	  15	  Föreningens	  upplösning	  

För	  föreningens	  upplösning	  krävs	  beslut	  av	  vid	  två	  på	  varandra	  följande	  
föreningsmöten,	  varav	  det	  ena	  skall	  vara	  ordinarie	  föreningsstämma.	  Mellan	  
dessa	  sammanträden	  skall	  förflyta	  en	  tid	  av	  minst	  två	  (2)	  månader.	  
	  
För	  beslut	  om	  föreningens	  upplösning	  fodras	  att	  2/3-‐delar	  av	  närvarande	  
medlemmar	  är	  eniga	  om	  beslutet.	  
	  
Beslutas	  om	  föreningens	  upplösning	  skall	  dess	  behållna	  medel	  lämnas	  till	  
förening	  som	  på	  lämpligt	  sätt	  främjar	  Tubbevikens	  badplats-‐område.	  

	  
§	  16	  Tolkning	  av	  stadgarna	  

Vid	  fråga	  om	  tolkning	  as	  dessa	  stadgar	  gäller	  styrelsens	  mening,	  till	  frågan	  
avgjorts	  vid	  årsmöte.	  

	  
	  
Antagna	  vid	  årsmöte	  den	  6e	  mars	  2017.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  


