STADGAR FÖR NYHAMNS BASTUFÖRENING
Nyhamns Bastuförening bildades 2016-05-20.
Stadgarna fastställdes av årsmöte den 2016 05-30.
Stadgarna justerades av årsmötet den 2019-05-01

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Bastuföreningen är en underförening till Nyhamns byalag.
1§

Ändamål

Föreningen har som ändamål att erbjuda medlemmarna bastubad i Nyhamn.

2§

Sammansättning

Föreningen består av de familjer som erlagt inträdesavgift (1.500:-) och som bor eller har nära anknytning
till Nyhamn.

3§

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4§

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig.

5§

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6§

Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7§

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. I kallelse till
årsmötet ska förslaget särskilt omnämnas.

8§

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande möten varav ett årsmöte. Sådant
beslut ska biträdas med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid upplösning av förening överlämnas föreningens tillgångar till Nyhamns byalag.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
9§

Medlemskap

För att bli medlem i Nyhamns Bastuförening skall följande krav uppfyllas:
A. Boende i Nyhamn (året runt eller sommarhus) eller med nära anknytning till Nyhamn
B. Betalat inträdesavgift (1500 Sek) och årsavgift som årsmötet bestämt.

Antalet medlemmar i Nyhamns Bastuförening som betalat ovanstående medlemsavgift är 20.
C. Vid behov kan medlemsantalet utökas. Inträdesavgiften blir då enligt tidigare beslut 3000 Sek samt
årsavgift.

10 §

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Ersättning för erlagd inträdesavgift utgår ej.

11 §

Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall
skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse.

12 §

Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
●

har rätt att delta i av föreningen anordnade bastubad enligt upprättat schema.

●

har rätt att utnyttja bastun för privat bad då den inte används för föreningsbad. Förbokat
föreningsbad finns angivet i bokningsschema. Se Kalkylark.

●

kan tillåta icke medlem att bada mot en fastställd avgift. Medlemmen är då ansvarig för att
avgiften erläggs och att bastun rengörs enligt särskild rengöringsinstruktion.

●

är ansvarig för att bastun rengörs enligt särskild rengöringsinstruktion.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
13 §

Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats
som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast en vecka före mötet tillställas medlemmarna, samt kungöras
på Bastuföreningens anslagstavla.

14 §

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. a) Protokoll från föregående årsmöte
b) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
9. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år
10. Övriga frågor.

15 §

Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/3 av föreningens röstberättigade
medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas
inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte
skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till
föredragningslista anslås på Bastuföreningens anslagstavla.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

REVISORER
16 §

Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och
övriga handlingar.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse före årsmötet.

STYRELSEN
17 §

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 2 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i
dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

18 §

Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.

19 §

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda vid behov. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst
halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.

