Stadgar för Tubbevikens Bad & Bastuförening
2022-03-01

§ 1 FÖRENINGENS NAMN, SÄTE OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens registrerade namn är Tubbevikens Bad & Bastuförening
Föreningens säte är Skärhamn
Föreningens verksamhetsområde är Skärhamn
Föreningens organisationsnummer är 06802503-9465
§ 2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE
Föreningens ändamål är att driva och främja badplats och bastuanläggning i
Tubbeviken, Skärhamn samt verka för säkerhet, handikappanpassning och god miljö.
§ 3

MEDLEMSSKAP
Medlemskap erhålls genom att registrera sig på föreningens hemsida. Medlemskapet
är giltigt efter att medlemsavgiften har betalts. Ett medlemskap kan innehålla en
person alternativt ett par eller en familj. Oavsett antal personer, gäller det som ett
medlemskap i föreningen.
Styrelsen beslutar om olika medlemsformer samt medlemsavgifter.
”Medlemsåret” är 1 april – 31 mars .
Medlem förväntas följa stadgar och föreningens intentioner.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om hen försummat att betala fastställda
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheterna
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas
förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss, av föreningsstyrelsen angiven
tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas. Beslutet
skall tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 4

STYRELSEN
Styrelsen, som skall bestå av minst 5 ledamöter samt 2 suppleanter väljs
på årsmötet. Av dessa utses ordförande, sekreterare samt kassör på
årsmötet.
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Det åligger styrelsen att:
1. Representera Tubbevikens Bad & Bastuförening
2. Vara föreningens verkställande organ
3. Besluta om attesträtter.
4. Förbereda inkomna ärenden och motioner för Årsmöte och Extramöte
5. Upprätta Verksamhetsberättelse
6. Upprätta resultat- och balansräkning
7. Ange antal styrelsemöten som minimum skall hållas
8. Förvalta föreningens tillgångar och bära ansvaret för dess ekonomi.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.

§ 5

REVISORER
På årsmötet väljs en revisor och en revisorssuppleant för tiden intill dess att årsmöte
hållits påföljande räkenskapsår.

§ 6

FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen
utser.

§ 7

RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår

§ 8

ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls senast den 31 mars. Kallelse till årsmötet meddelas på
Föreningens hemsida (www.tubbeviken.se) samt genom anslag på informationstavlan vid bastun i Tubbeviken. Kallelse sker även via e-post i den mån
föreningen har tillgång till medlems e-postadress. Kallelse skall delges senast
14 dagar innan årsmötet.
När kallelse till årsmöte har gått ut skall styrelsen omgående underrätta
revisorerna om detta.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar
Innan mötet.
Årsmötets dagordning skall innehålla:
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1. Mötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare.
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Fastställande av dagordningen
7. Föredragande av föregående årsmötesprotokoll
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk redogörelse.
10. Revisionsberättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Stadgeändringar.
13. Motioner till årsmötet
14. Val av ordförande, väljs på två år (jämna årtal)
15. Val av sekreterare, väljs på två år (jämna årtal)
16. Val av kassör, väljs på 2 år (ojämna årtal)
17. Val av ledamot, väljs på 2 år
18. Val av styrelsesuppleant, väljs på två år
19. Val av revisor och revisorssuppleant
20. Val av två ledamöter till Valberedning
21. Övriga frågor
22. Mötet avslutas.
§ 9

EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller minst 1/10 av medlemmarna så önskar.
Kallelse till extra föreningsmöte, med förslag till dagordning sker på samma sätt
som anges ovan under Årsmöte.

§ 10

ÄNDRING ELLER TILLÄGG TILL STADGAR
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar kan föreslås av medlem i föreningen
eller på förslag av styrelsen. Beslut om stadgeändringar fattas av årsmötet.
Förslag skall inlämnas till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet. Ändring av
Stadgar kräver att detta meddelas i kallelse till årsmötet.

§ 11

RÖSTRÄTT
För att ha rösträtt måste man vara en betalande medlem. En röst kan läggas per
medlemskap, oavsett hur många personer som är inkluderade i medlemskapet. Alla
som betalat medlemsavgift har rösträtt. Årsmöte och extramöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.
För att beslutet skall vara giltigt krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal
har ordförande utslagsröst.
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§ 12

REVISION
Föreningens verksamhet skall granskas av vald revisor alt. revisorsuppleant.
Revisor skall utföra såväl ekonomisk som förvaltningsrevision. Revisor
skall ha tillgång till alla räkenskaper, protokoll, korrespondens och avtal.
Styrelsen skall före revisionen ställa erforderliga handlingar till revisorernas
förfogande senast tre veckor före Årsmötet.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före Årsmötet.

§ 13 VALBEREDNING
Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre
veckor före Årsmötet.

§ 14 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, fattas med ¾ majoritet
av närvarande medlemmar vid två av varandra följande möten, där det ena kan vara
ett extra föreningsmöte. I kallelsen till dessa möten skall anges att förslag till
upplösning föreligger. I händelse av föreningens upplösning skall alla tillgångar skänkas
till i första hand förening eller sammanslutning som främjar bad & bastuverksamheten
i Tubbeviken, Skärhamn.

4

