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§ 1
Föreningen har till syfte att tillvarata medlemmarnas intresse gentemot hyresvärd och öv-
riga som kan visa eller ha intresse för hamnen och dess utrustning, samt vara part i frågor 
som rör hamnen.

§ 2
Medlemskapet är öppet. Det kan sökas av alla som är intresserade av fritidsbåtshamnen 
Torslanda Lagun.
Medlem skall verksamt främja föreningens syfte.

§ 3
Medlem som genom upprepat olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar föreningens 
anseende eller verksamhet, kan uteslutas ur föreningen.

§ 4
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före den 30:e november. Kallelse till årsmöte skall 
jämte föredragningslista utsändas till medlemmarna via mail eller brev, samt annonseras 
på Båtlagets hemsida senast 10 dagar före mötet.

Verksamhetsåret skall vara från 1/11 - 31-10.
Av medlem väckt förslag som inkommit till styrelsen senast den 1/11, skall upptas på före-
dragningslistan till stundande årsmöte.

§ 5
Extra möte utlyses när så erfordras, eller minst när 25 medlemmar så begär. Kallelse en-
ligt § 4

§ 6 
Vid möte skall förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Godkänd röstlängd
3. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet

Vid årsmötet skall dessutom förekomma:
5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
6. Fastställande av balansräkning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
8. Val av styrelseledamöter och revisorer samt valberedning 2 pers 1 år
9. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret



§ 7
Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Styrelseledamöter och suppleanter skall vara medlem-
mar av båtlaget.
Styrelsen skall bestå av ordföranden, och fyra(4) ordinarie ledamöter samt minst 2 supple-
anter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För revision skall utses 
minst 1 revisor på 2 år och 1 suppleant på 1 år.
Ordförande tillika med 2 ordinarie väljs för det första verksamhetsåret på 1 år, övrig styrel-
se på 2 år. Efter första verksamhetsåret väljs ordförande samt 2 ordinarie för en period av 
2 år, o.s.v.

§ 8
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter tillsammans med ordföranden är när-
varande
Båtlagets firma tecknas av styrelsen. Firma ska dock alltid tecknas av två styrelseledamö-
ter i förening.

§ 9
Valberedningen skall före årsmötet bland medlemmarna utse förslag på styrelseledamöter 
för det nya verksamhetsåret

§ 10
Föreningen kan med tre fjärdedelars (3/4) majoritet upplösas, vid ett årsmöte där minst 
50% av medlemmarna deltar.

§ 11
Medlemsavgift för verksamhetsåret fastställs av årsmötet

§ 12 
Stadgar för BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN är antagna vid möte 8 februari 1996, och reviderade 

23 november 2017, 22 november 2018, samt 19 november 2020


