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STADGAR FÖR ASKERSUNDS SMÅBÅTSHAMN,
EKONOMISKA FÖRENING.
§1

Föreningens firma är Askersunds Småbåtshamn, Ek.
Förening.

§2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att förvalta
hamnanläggning, uppställningsplatser samt att bedriva
därmed förenlig verksamhet såsom försäljning eller
uthyrning av brygg- och uppställningsplatser samt utföra
kranlyft till icke medlemmar med föreningens kran (max
6 ton).

§3

Styrelsen har sitt säte i Askersunds kommun.

§4

Medlemskap i Askersunds Småbåtshamn ekonomiska
förening vinns genom erläggande av medlemsinsats på
1000 kr vid inträde. Medlemskapet är knutet till innehav
av båtplats och/eller uppställningsplats samt medlemskap
i Askersunds Segel- och Motorbåtsklubb.

§5

§ 14

Överlåtelse av andel brygga och/eller landplats får ske
fritt, dock skall skriftlig anmälan göras till styrelsen en
månad i förväg.

§ 15

Överlåtande medlem skall skriftligen meddela sitt
utträde ur föreningen. Handlingen skall vara försedd
med medlemmens bevittnade namnteckning.

§ 16

Bryter medlem mot stadgarna, eller skadar han
föreningen, eller motverkar han dess intressen eller
ändamål, och rättar han sig inte efter erhållen skriftlig
varning från styrelsen, må styrelsen utesluta honom ur
föreningen.
Beslut om uteslutning skall delges medlem genom
rekommenderat brev, som skall anses ha kommit
honom tillhanda en vecka efter avsändandet.
Medlem som icke åtnöjes med styrelsens beslut, äger
genom skriftlig anmälan till styrelsen inom två veckor
från det beslutet ansetts kommit medlemmen tillhanda,
få frågan hänskjuten till föreningsstämmans
avgörande.

Avgiften per bryggmeter är högst 20000 kr, eller det lägre
belopp som föreningsstämman beslutar. Avgiften för
uppställningsplats är högst 300 kr m 2 eller det lägre
belopp som föreningsstämman beslutar. Sista dag för
betalning av avgiften är en månad efter inträde i
föreningen.

§6

Medlem skall till föreningen erlägga en årlig avgift till drift
m.m. om högst 2500 kr eller den lägre avgift som
föreningsstämman beslutar. Till det tillkommer
arbetspliktsavgift som är möjlig att jobb av, samt ASMK
avgift. Om samma ägare innehar fler platser av endera
slaget så erlägges fullt pris enligt den upprättade
prismallen.

Skall, efter det att dylik anmälan inkommit, ordinarie
föreningsstämma hållas inom tre veckor där efter, skall
ärendet där upptagas; eljest åligger det styrelsen att
omedelbart kalla till extra föreningsstämma för
ärendets behandling.
§ 17

Utesluten medlem äger icke utfå inbetalda insatser
eller beslutad vinst delning.

§ 18

Medlem är skyldig att efter leva styrelsens beslut om
arbetsplikt och ordningsregler.

§ 19

I övrigt gäller föreskrifterna enligt lagen om ekonomisk
förening.

§ 20

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads
utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande
ärenden förekomma till behandling

§7

Styrelsen består av minst fem men högst sju ledamöter,
samt minst fem men högst sju suppleanter.

§8

Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter.

§9

Mandattiden beträffande styrelseledamöter revisorer och
suppleanter omfattar två år. Skall så bestämmas att
årligen avgår halva antalet ledamöter och halva antalet
suppleanter.

1.

Val av ordförande för stämman.

2.

Anmälan av stämordförandens val av
protokollförare.

§ 10

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

3.

Justering av röstlängd.

§ 11

Kallelse till föreningsstämma publiceras på hemsidan, per
mail eller per post för de som så önskar och har anmält
detta till styrelsen. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen
senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före
extra föreningsstämma. Andra meddelanden publiceras
på klubbens hemsida, per mail och/eller på föreningens
anslagstavlor i hamnen.

4.

Val av justeringsman/män.

5.

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

6.

Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte
revisorernas berättelse.

7.

Beslut om fastställande av balansräkning och
resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst
eller förlust.

8.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.

§ 12

§ 13

Uppkommen vinst skall efter föreningsstämmans
beslut
a)

Fonderas för kommande investeringar.

9.

b)

Utgå som ränta på inbetalda insatser, dock högst
vad som motsvarar det av Riksbanken fastställda
referens ränta som gällde vid utgången av
räkenskapsåret, med tillägg av tre procentenheter.

10. Budget.

Vid föreningens upplösning, skall de behållna
tillgångarna fördelas mellan de, vid det slutliga beslutet
om föreningens trädande i likvidation, kvarvarande
medlemmarna. I första hand genom återbetalning av
inbetalda insatser (enl § 4) och att återstoden fördelas
dem emellan enligt lagen om Ekonomisk Förening.

Sidan 1

11. Medlemsavgift.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella
suppleanter.
13. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter.
Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på
stämman.
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