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Höganäs
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årsmöte

2015

komm

Sammanträdesdatum
2014-02-15
2015-02-07
Medlemmarna i Nyhamns Byalag
byggande på de ursprungliga,
aktuella förhållanden.

§1.
Firma
§2.
Verksamhet

beslutar att antaga följande revlderade st~8gar
men här anpassade ~h kompl tterade tili

Föreningens

firma

är Nyhamns

Byalag.

Nyhamns Byalags verksamhet omfattar ~yhamns h~n
och aktiviteterna
däromkring.
Nyhamns Byalag skall verka för följande anaamål:
a. Förvaltning och underhåll av Nyhpmns hamn.
b. Bevarande av kulture~la värden och traditioner
förknippade med hamnen och dess historia.
c. Verka för allmän trevnad och likaberätti9ande
för utövare av verksamheter m~d ankby~nlng till
hamnen, såsom fiske, segling och annan sjösport :'.
d. Genom Byalagets båt klubb Röde Orm främja segelsport
och utbildning i sjömanskap enligt st~dgar
antagna vid årsmötet 1965-01-16.
e. Verka för balanserad förnyelse ledande till en
aktiv och levande hamn.

§3.
Medlemskap

Myndig person boende och mantalsskriven
i Nyham~s+äge eller
dess omedelbara närhet, som aktivt utövar fiske, segling
eller annan sjösport samt tillika är villig att delta i
hamnens skötsel och underhåll, kan året efter ansöxan
inväljas som medlem.
Undantag från ovan nämnda kvalifikationer
särskilda beaktansvärda
skäl föreligger.
Ansökan
inval.

ställs

till styrelsen,

Inval sker vid ordinarie
inträdesavgift
erlägges.
Vid val äger varje medlem

som till-

årsmöte,

varvid

kan göras,

eller

avstyrker

fastställd

en röst.

Medlemskapet
är solidariskt.
Invald medlem
dessa stadg?r och tillhörande hamnordning.
Utträde sker skriftligen.
återbetalas ej.

då

Erlagd

underställer

medlemsavgift

sig

för året

Uteslutning. Medlem som trots tillsägelse inte fullgör Sina~
Skyldigheter,
kan efter förslag från styrelsen och beslut
härom vid årsmöte, förlora sin rätt som medlem Qch
uteslutas ur Nyhamns Byalag.
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§4.
Årsmöte

Årsmöte skall avhållas innan den 15 mars.
På tid och plats som angives av styrelsen.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
l. Val av ordförande att leda årsmötet.
2. Val av sekreterare på årsmötet.
3. Val av två justeringsmän
att jämte ordförande
justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av kallelse.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
och kassaberättelse
.framlägges.
7. Revisorernas berättelse framlägges.
8. Fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen.
9. Styrelsens förslag till budget.
10. Fastställande
av medlemsavgift
& inträdesavgift.
Il. Fastställande
av hamntaxa.
12. Fastställande
av ersättning till hamnmästarna.
13. Antalet ledamöter i hamnstyrelsen.
Minst 7.
14. Val av hamnmästare och vice hamnmästare.
15. Val av ordförande.
16. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
17. Val av två revisorer.
18. Val av två revisorsuppleanter.
19. Val av valberedning.
Tre ledamöter, varav en utses
av styrelsen.
20. Inkomna motioner.
21. Behandling av övriga ärenden som styrelsen hänskjutit
till årsmötet.
Följande val förrättas till Röde Orm enligt
stadgar antagna 1965 01 16.
22.
23.
24.
25.

Val
Val
Val
Val

av två styrelseledamöter.
aven
styrelsesuppleant.
av revisor.
av revisorsuppleant.

26. Övriga frågor.
27. Avslutning.
Vid anställande av val eller votering äger varje medlem
en röst. Vie lika röstetal gäller den mening som biträdes
av stämmans ordförande.
Medlem som är närvarande på medlemsmöte
företräda en (l) annan medlem.

§5.
Extra

stämma

fullmakt

Extra stämma hålles då styrelsen anser detta påkallat
eller på skriftlig begäran av minst 10 medlemmar.
Till behandling avsedd fråga skall då uppges, och även
skälet därför.
Då vid extra. stämma begärd fråga behandlas, kan beslut
som föranleder åtgärd endast fattas med ~ röstövervikt.
I övriga
röstetal
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får genom

fall gäller enkel röstpluralitet
och vid lika
den mening som biträdes av stämmans ordförande.
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§6.

Kallelse

Kallelse till såväl årsmöte som extra stämma eller annan
samling sker genom anslag på hamnen, annonsering i ortstidningen, personligt per brev, telefon eller e-post.
Kallelse skall utfärdas minst fjorton dagar
möte eller stämma.
Styrelsen kan sammankallas med kort varsel.

§7.
Hamnstyrelse

Styrelsen är Byalagets verkställande
bestå av minst 7 ledamöter.

organ

före aktuellt

och skall

Styrelsen skall inom sig vid konstituerande
sammanträde
fördela styrelsens olika funktioner; ordförande,
vice ordförande, sekreterare och kassör, samt utse vem
eller vilka som skall vara firmatecknare.
Ansvarsområden
fördelas inom styrelsen.
Styrelsen är ansvarig för Byalagets ekonomi och skötsel.
Styrelsen fattar beslut i löpande ärenden och i sådana
fall som ej hinner underställas
stämmans avgörande, samt
företräder Byalaget inför myndigheter och andra.
Styrelsen
ledamöter

§8.
Räkenskaper

är beslutsmässig
är närvarande.

när minst

hälften

av dess

Kassören är ansvarig för räkenskaperna
vilka avslutas
den 31 december årligen.
Kassabok skall föras över alla transaktioner.
Resultat - och balansräkning
skall upprättas.
Behållningen
insättes på räntebärande konto.

per

§9.

Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och Byalagets
räkenskaper utses årligen på årsmöte två revisorer.
Räkenskaperna
skall vara revisorerna tillhanda
senast den sista januari.
Revisorernas berättelse inlämnas till styrelsen
den 15 februari.

§10.
Motioner

§11.
Stadgeändring

§12.
Upplösning
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senast

Förslag och motioner skall för att kunna behandlas på
ordinarie årsmöte vara styrelsen tillhanda före 31 dec.

Ändring av stadgar får endast ske efter två på varandra
följande möten, varav det ena skall vara årsmöte,
och beslutas med ~ majoritet.
Ärendets art skall framgå av kallelsen.

För beslut om Byalagets upplösning
stadgar om ekonomiska föreningar.

gäller

vad lagen
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§13.
Båt- & Bodplatser

Båtplats kan endast erhållas av person som ar bosatt
Qch mantalsskriven
i Nyhamnsläge eller dess omedelbara
närhet.
I undantagsfall
kan styrelsen göra avsteg fån denna regel
om särskilda skäl fö eligger.
Platstilldelnins

sker i turord~ing

Båtplatskontrakt

är personligt

efter

kölista.

och kan ej överlåtas.

Båtplats efter avliden kan efter styrelsens beslut ärvas
av efterlevande delägare, mak /make eller bröstarvinge.
Båtplatsägare
skall senast l april meddela till styrelsen
om båtplats ej kommer att utnytt~as.
Styrelsen äger rätt att tillfälligt hyra ut båtplatsen.
Båtplatsägare
som under mer än ett år ej utnyttjat
båtplats förflyttas till överst på kölista.

§14.
Avgifter

Alla avgifter till Byalaget skall betalas senast
förfallodag.
Utebliven betalning medför förlust av medlemskap
och/ell~r båtplats.

§15.
Dagsverken

tilldelad

på angiven

Varje medlem, samt innehavare av båtplats i hamnen
är skyldig att utföra de dagsverken som på årsmöte
eller elj~st av styrelsen beslutats.
Individuella
önskemål om inställelsetid
kan beaktas.
Det åligger styrelsen att organjsera och leda
gemensamma arbeten och sörj a f r att nödiga reds kap
och material finns tillhanda.
ö

Den som ej deltar i förelagda arbetsuppgifte'C betalar
för varje utebliven arbetsdag en bot som beslutats på
årsmöte.
Undantag görs vid sjukdom och av älderskäl,
eller då dagsverket utförs av odkänd ersättare_

sre.
Hamnordning

Till förekommande av skada och oordning p~ hamnen gäller
"Hamnordning
för Nyhamns Byalag" antagna av årsmöte.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.
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Matts Bådholm
Mötesordförande
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