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STADGAR FÖR VASSBÄCKS BÅTFÖRENING BRYGGA 2             
 
 

§ 1 Namn 
Föreningens namn är Vassbäcks Båtförening brygga 2 

 

§ 2 Ändamål och omfattning 
Föreningens ändamål är att tillhandahålla brygga och båtplatser för föreningens medlemmar, jämte 
därmed förenlig verksamhet. Föreningen skall ansvara för god organisation av brygga och 
båtplatser samt hålla bryggan i sådant skick att den fungerar väl för sitt ändamål. 

 

§ 3 Medlem 
Medlem i föreningen skall vara familj som är fastighetsägare i området. Styrelsen skall upprätta 
medlemsförtecknig över samtliga medlemmar. Medlemsförteckningen skall bland annat innehålla 
båtplatsnummer vid bryggan, och ger medlem rätt att förtöja sin båt enligt de bestämmelser som 
framgår av § 7 nedan.  Medlemskapet medföljer vanligtvis fastigheten. Nya medlemmar intages 
efter styrelsebeslut och i turordning efter intresselista, som skall upprättas och uppdateras av 
styrelsen. Medlem har att följa föreningens stadgar, årsmötets och styrelsens beslut. 

 

§ 4 Överlåtelse av båtplats 
Överlåtelse av båtplats enligt nedan skall ske efter beslut i styrelsen (§ 3 ovan).  

• Överlåtelse av båtplats kan ske till ny fastighetsägare i samband med att medlem säljer sin 
fastighet. 

• Vidare kan båtplats överlåtas till make/maka, barn eller barnbarn, som är fastighetsägare i 
området. 

All annan överlåtelse av båtplats skall ske enligt styrelsens beslut. 
 

§ 5 Uthyrning av båtplats 
Medlem äger rätt att hyra ut sin båtplats under en eller flera säsonger. Ett enkelt uthyrningsavtal 
skall då upprättas, bil.1, Styrelsen skall underrättas om uthyrningen och tillse att båtägare enligt 
väntelistan prioriteras. Medlemmen ansvarar för att årsavgiften blir betald, enligt § 6 nedan. 

  

§ 6 Årsavgift/inträdesavgift 
Medlem skall i rätt tid erlägga den årsavgift som fastställts av årsmötet. Ny medlem enligt § 3 
ovan skall erlägga överlåtelseavgift till överlåtande medlem. Överlåtelseavgiften fastställs av 
årsmötet och skall i viss mån spegla marknadspriset på motsvarande båtplats vid andra jämförbara 
bryggor i området. 
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§ 7 Båtstorlek, förtöjningar mm                                                                 
Båtstorlek och förtöjningar skall vara anpassade till bryggans konstruktion för att inte skada 
bryggan vid hårt väder. Båt överstigande 6,5 m i längd får inte förtöjas vid bryggan utan styrelsens 
medgivande. Förtöjning skall alltid ske för storm. Förtöjningarna skall vara fjädrande och av god 
kvalitet, vidare skall fendrar användas i tillräcklig omfattning. Alla båtägare är skyldiga att hålla 
sin båt försäkrad. 
 
Det ankommer på styrelsen att varje år anslå ordentlig information om denna paragraf tillsammans 
med förteckning över medlemmar och båtplatser. 
 

§ 8 Styrelsen 
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst två 
suppleanter. Ordföranden väljs årligen på ordinarie årsmöte. Övriga ledamöter konstituerar sig 
själva, samt väljs för två år i taget och avgår om möjligt växelvis för att bibehålla kontinuiteten i 
styrelsen. 
 

§ 9 Revisorer 
På ordinarie årsmöte väljs en revisor och en suppleant för denne, för granskning av styrelsens 
förvaltning. Revisorn skall om möjligt vara ekonomiskt erfaren. Revisor och suppleant väljs för 
två år i taget. 
 

§ 10 räkenskapsperiod 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 

§ 11 Teckningsrätt 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden i förening med en styrelseledamot. 
Styrelsen skall utfärda fullmakt till den styrelseledamot som utses till kassör, att handha 
föreningens bokföring, ut- och inbetalningar samt likvida medel på bankkonton. 
 

§ 12 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Styrelsen kan då den finner lämpligt utlysa extra årsmöte. Styrelsen skall också utlysa extra 
årsmöte då det skriftligen påfordras av minst fem av föreningens medlemmar eller av revisorn. 
Kallelse till ordinarie och extra årsmöte skall ske skriftligen genom medlemsutskick samt genom 
anslag på badplatsen senast fjorton dagar före ordinarie och extra årsmöte. 
Rösträtt tillkommer medlem i Vassbäcks Båtförening Brygga 2 med en röst per medlemsbevis. 
Medlem är berättigad att rösta för ytterligare en medlem med stöd av skriftlig, bevittnad fullmakt. 
 



  3/3 

§ 13 Dagordning                                                                                           
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande för mötet 
2. Val av sekreterare för mötet 
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna 
5. Fastställande av dagordning 
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Framläggande av revisorns berättelse 
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Styrelsen förslag till utgifter och inkomster 
10. Fastställande av årsavgift 
11. Fastställande av inträdesavgift (värde på båtplatsen enligt § 6 ovan) 
12. Val av ordförande och det antal styrelseledamöter som erfordras enligt § 8 ovan 
13. Val av revisor i förekommande fall 
14. Övriga frågor 

 
Vid extra årsmöte skall endast de ärenden som angivits i kallelsen bli föremål för behandling. 
 

§ 14 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen 
Ändring av föreningens stadgar och upplösning av föreningen kan endas ske på ordinarie årsmöte. 
Sådan åtgärd skall konfirmeras på ett efterföljande ordinarie eller extra årsmöte, samt biträdas av 
minst två tredjedels majoritet vid båda mötena. Vid upplösning av föreningen fördelas ansvar och 
eventuellt överskott lika över samtliga medlemmar. 
 

§ 15 Uteslutning av medlem 
Medlem som inte fullföljer sina förpliktelser mot föreningen, skadar eller motarbetar föreningen 
och dess ändamål kan uteslutas av styrelsen. För sådant beslut fordras biträde av minst två 
ledamöter, om styrelsen består av tre ledamöter, och av minst fyra ledamöter, om styrelsen består 
av fem ledamöter. Dessutom skall medlemmen ges tillfälle att muntligt eller skriftligt yttra sig. 
Utesluts medlem enligt ovan är dennes medlemskap förverkat.  
 
 
Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 24 juni 2007. 
 


