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STADGAR
Namn

§1
Föreningens namn är Harö ‐ Hasselö Intresseförening.

Syfte

§2
Harö Hasselö Intresseförening, som är en självständig, ideellt arbetande
förening, har till syfte att
-

Medlem

tillvarata medlemmarnas intressen inom Harö-, Hasselö- och Storöregionen
förvalta Hagede, Harö och Hasselö bryggor med tillhörande
anläggningar
förvalta farlederna Båtkroken och Sorgström med tillhörande
anläggningar
verka för goda tillfartsvägar till föreningens bryggor
verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel till och
från regionen
verka för god brand- och olycksfallsberedskap inom regionen
stödja fria aktiviteter - såsom ungdomsverksamhet
värna om en god miljö inom regionen

§3
Medlem i föreningen är den som erlagt av stämman fastställd avgift.

Stämmor

§4

Tid och plats

Ordinarie stämma skall årligen hållas andra söndagen i juli månad på tid och
plats, som föreningens styrelse bestämmer.
Extra stämma skall hållas, då styrelsen finner sådan påkallad eller då sådan
skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.
När extra stämma begärs av medlemmarna skall den hållas inom fyra veckor
från den dag begäran kommit styrelsen tillhanda.

Kallelse

§5
Kallelse till stämma, med förslag till dagordning, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med
styrelsens yttrande, skall senast två veckor före stämman anslås i vänthusen
vid Hagede, Harö och Hasselö bryggor.

Dagordning

§6
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare for stämman
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Anteckning av närvarande medlemmar och befullmäktigade ombud
Fastställande av dagordning
Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
Föredragning av verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
och revisionsberättelse
8. Fastställande av balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
9. Beslut i anledning av uppkommen vinst eller förlust
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Motioner

Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter
Val av revisorer samt revisorssuppleanter
Val av valberedning
Förslag från styrelsen
Motioner från medlemmar
Fastställande av medlemsavgiften
Övriga frågor

§7
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, vilken endast kan lämnas till ordinarie stämma, skall vara styrelsen
tillhanda senast fyra veckor före stämma.
Styrelsen skall yttra sig över avgiven motion.

Röstning

§8
Rösträtt skall utövas personligen eller genom befullmäktigat ombud.
Befullmäktigat ombud kan endast inneha fullmakt för en medlem.
Beslut på stämma fattas med enkel majoritet utom i de fall där annat är
stadgat.
Vid lika röstetal har stämmoordförande utslagsröst utom vid val då lotten
avgör.
Om medlem så begär sker omröstning med slutna sedlar.

Beslutförhet

§ 16
Styrelsesammanträde är behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med §
15. Även om kallelse inte skett p& detta sätt, skall sammanträde anses
behörigen utlyst om samtliga ledamöter infunnit sig.
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst fyra
ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilka
de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordförande
biträder.

Protokoll

§ 17
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum,
deltagande ledamöter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens
beslut samt anförda reservationer.
Protokollet skall justeras av mötesordförande.

Räkenskapsår

§ 18

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 maj ‐ 30 april.
Revision

§ 19

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall
medlemmarna påordinarie stämma utse två revisorer och en suppleant för dessa.
De väljes för ett år i taget.
Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast tre veckor efterräkenskapsårets
utgång.
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Revisionsberättelse skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast tre veckor
före ordinarie stämma.
Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkenskaper
och andra handlingar, som rör föreningens verksamhet.
Stadgeändring

§ 20
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas antingen med tre
fjärdedelars majoritet vid ordinarie stämma eller med enkel majoritet vid två
på varandra följande ordinarie stämmor.

Upplösning

§ 21

Föreningen kan upplösas genom beslutsförfarande enligt § 20.
Vid upplösning av föreningen skall efter att föreningens skulder blivit
betalda återstoden fördelas lika mellan medlemmarna.
Om medel saknas för att täcka skulderna skall uttaxering ske på
medlemmarna.

Antagande av
stadgar

§ 22

Dessa stadgar har antagits vid stämman 1985‐07‐14

