STADGAR
För Ideella Föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga med org. nr 802508-5518
Slutgiltigt antagna vid extra föreningsstämma 2019-10-01

§1 Firma
Föreningens firma är Ideella Föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga.
§2 Ändamål
Föreningens syfte är att utveckla och underhålla ångbåtsbryggan vid Stämmarsund för att möjliggöra
en reguljär båttrafik till området och därigenom stärka Stämmarsund som en fungerande replipunkt
på Blidö.
Ångbåtsbryggan skall även kunna utnyttjas av privata båtar för tillfällig angöring, lossning och
lastning då ångbåtsbryggan ligger i nära anslutning till hållplats för kollektivtrafiken.
Föreningens kostnader för löpande underhåll och nödvändiga förbättringsarbeten skall täckas genom
medlemsavgifter, privata och offentliga bidrag samt genom intäkter från lokala evenemang.
§3 Säte
Föreningen har sitt säte i Norrtälje Kommun.
§4 Medlemskap
Ansökan om medlemskap görs till styrelsen som fattar beslut om inval av ny medlem.
Styrelsen ansvarar för att föreningens medlemsmatrikel ajourförs och att den personliga integriteten
skyddas inom det regelverk som omfattas av GDPR.
Föreningen har två typer av medlemskap:
-

Personligt medlemskap
Föreningsmedlemskap

Medlemsförening har att utse en företrädare/kontaktperson som kallas till föreningens stämma och
som är mottagare av information från föreningen.
Ett personligt medlemskap medför en röst och ett föreningsmedlemskap medför en röst.
Medlem erlägger årligen en medlemsavgift till föreningen där avgiftens storlek beslutas av ordinarie
föreningsstämma.
Medlemskap förutsätter ett engagemang i föreningens arbete med deltagande vid årsstämma och de
arbetsdagar eller liknande arrangemang som styrelsen avser genomföra.

§5 Medlems åligganden
Medlem skall erlägga den av årsstämman beslutade årliga medlemsavgiften och eventuella andra av
årsstämman eller styrelsen beslutade avgifter.
Medlem skall följa föreningens vid var tid gällande stadgar, policies och riktlinjer för verksamheten
och aktivt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Medlem som bryter mot dessa åligganden kan uteslutas ur föreningen efter beslut på årsstämma.
§6 Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår utgörs av perioden 1 januari till 31 december.
§7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.
Två styrelseledamöter utses av fastighetsägaren till fastigheten Oxhalsö 2:185, som i
Markupplåtelseavtal överlåtit förvaltningen av Ångbåtsbryggan till föreningen.
Styrelseledamöter väljs för en period om två år. Dock skall hälften av styrelseledamöterna väljas med
överlappande mandattider så att inte hela styrelsen avgår samtidigt.
Styrelsens ordförande väljs av årsstämman för en period om ett år.
Styrelsen konstituerar sig själv efter årsstämman och utser sekreterare, kassör och fördelar i övrigt
arbetsuppgifterna inom styrelsen.
Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga
för föreningen gällande policies och riktlinjer efterlevs.
Styrelsens ordförande representerar föreningen gentemot tredje man och ansvarar för föreningens
externa kommunikation.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.
Styrelsen skall upprätta protokoll över sina sammanträden.
Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.
Styrelsen skall överlämna årsbokslut, protokoll samt eventuella avtal eller övriga väsentliga
handlingar till föreningens revisor senast en månad före årsstämman.
§8 Revisorer
Årsstämman skall välja en revisor och en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsstämma.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar av betydelse för verksamheten.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt
till styrelsen överlämna en revisionsberättelse senast 14 dagar för årsstämman.
Revisorerna skall genomföra sina uppdrag enligt god revisionssed.
§9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller två styrelseledamöter i förening. Därutöver tecknar
styrelsens ordförande föreningens firma i den löpande förvaltningen.
§10 Kallelser
Kallelse till ordinarie årsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet.
Till kallelsen skall bifogas styrelsens årsbokslut, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt
förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Vidare skall eventuella förslag
från styrelsen eller motioner från medlemmarna bifogas kallelsen.
Kallelse till extra årsstämma skall ske tidigast två veckor och senast en vecka före mötet. I Kallelsen
skall styrelsen redogöra för det eller de ärenden som föranleder den extra årsstämman.
Kallelse till ordinarie årsstämma eller extra årsstämma skall ske genom e-post och andra digitala
kanaler.
§11 Årsstämma och extra årsstämma
Årsstämma eller extra årsstämma är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsstämma skall hållas under mars månad.
Stämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
stämman.
Motion till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsstämmans hållande.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär skall röstning ske slutet.
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
På årsstämma skall följande ärenden avhandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Godkännande av dagordning
Fråga om årsstämman är behörigen utlyst
Upprättande av röstlängd
Val av två justerare tillika rösträknare
Framläggande av styrelsens förslag till Årsbokslut
Framläggande av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fastställande av årsbokslut
Val av styrelseordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av två ledamöter till valberedning
Fråga om arvode till styrelse och revisorer
Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
Övriga förslag från styrelsen
Motioner från medlemmarna
Övriga ärenden

§12 Valberedning
Valberedningen består av sammankallande ledamot och en övrig ledamot båda valda av
årsstämman.
Valberedningen sammanträder efter kallelse från sammankallande.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsstämman tillfråga de styrelseledamöter och revisorer
vars mandatperiod utgår om de står till förfogande för omval eller inte.
Sammankallande ledamot rapporterar valberedningens förslag till styrelsens ordförande senast två
veckor före stämmans genomförande.
§13 Utträde och uteslutning
Medlem kan med en månads uppsägningstid skriftligt säga upp sitt medlemskap. Redan betalda
avgifter eller bidrag återbetalas inte.
Om medlem inte uppfyller kraven för medlemskap kan styrelsen säga upp medlemskapet med en
månads uppsägningstid. Medlem har rätt att begära att en uppsägning prövas av årsstämman varvid
årsstämmans beslut blir omedelbart bindande.
§14 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kräver beslut vid två på varandra följande årsstämmor eller extra
årsstämmor för att äga giltighet.
§15 Upplösning
Föreningen kan upplösas antingen genom att minst 2/3 av röstberättigade medlemmar som närvarat
vid årsstämman röstat för en upplösning under förutsättning av att antingen styrelsen eller medlem
anmält ärende om upplösning minst två veckor före stämmans genomförande.
Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar lämnas som gåva till Blidö Sockens
Hembygdsförening. Föreningens arkiv skall överlämnas till Norrtälje Stadsarkiv.
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