STADGAR
För
KALVSUNDS
ALLMÄNNYTTIGA
SAMHÄLLSFÖRENING

§ 1

Firma
Föreningens namn är Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening.

§ 2

Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja vägnätet, näringslivet och övriga
intressen rörande befolkningen på Kalvsund i Öckerö kommun i Västra
Götalands län. Därvid får fast egendom försäljas och anslås till något av
föreningens ändamål.

§ 3

Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte på Kalvsund i Öckerö kommun i Västra
Götalands län.

§ 4

Stämma och rösträtt där
Beslutanderätt i föreningens angelägenheter utövas på en stämma där den
äger rösträtt, som finns uppförd i röstlängd för Kalvsund och som är
röstberättigad vid val till kommunfullmäktige i Öckerö kommun.
Varje röstberättigad äger en röst. Frånvarande röstberättigads rösträtt kan
utövas genom fullmakt av annan röstberättigad, dock begränsad till en fullmakt
per annan röstberättigad.
Före april månads utgång ska årligen hållas ordinarie stämma i föreningen, på
Kalvsund.
Extra stämma skall utlysas av styrelsen när den finner det nödvändigt eller då
det krävs av minst en tiondel av samtliga röstberättigade för särskilt angivet
ändamål.
Kallelse till stämma ska, tillsammans med dagordning, ske genom anslag på
anslagstavla befintlig på Kalvsund. Kallelse ska ske minst fjorton dagar före
ordinarie och minst sju dagar före extra stämma.
Andra meddelanden till de röstberättigade sker genom anslag såsom nämnts
ovan.
Utöver ovanstående kan kallelser ske på hemsidan med adress
www.kalvsund.nu.

§ 5

Beslut vid stämma
Som föreningens beslut gäller den mening för vilkens flest röster avgivits, utom
vid stadgeändring. Särskilda villkor anges nedan för sådana fall.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I övriga frågor har ordföranden för
stämman, om denne är röstberättigad, utslagsröst. Är ordföranden för
stämman inte röstberättigad avgör lotten.

§ 6

Ärenden vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Godkännande av stämmans stadgeenliga utlysande
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två stycken justerare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om avgifter hamnen för nästkommande år
12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt antal suppleanter
13. Val av ordförande respektive kassör, 2 år
14. Val av - i förekommande fall - hamnkapten, 2 år
15. Val av övriga styrelseledamöter, 2 år
16. Val av suppleanter till styrelsen, 1 år
17. Val av gästhamnskapten, 1 år

18. Val av en revisor och revisorssuppleant, 2 år
19. Val av valberedning om minst två personer, varav en sammankallande, 1 år
20. Övriga ärenden som antingen väckts av styrelsen, eller som av annan
skriftligen lämnats till styrelsen, i så god tid att ärendet har kunnat tagas
med i kallelsen till stämman
21. Stämmans avslutande

§ 7

Styrelse
Förvaltning och verkställighet i föreningen tillkommer en styrelse om minst fem
och högst nio ledamöter samt tre suppleanter.
Ordinarie stämma väljer styrelse. Ledamöter väljs för en tid av två år. Vartannat
år utser stämman ordförande samt halva styrelsen, vartannat år utser
stämman kassör och resterande del av styrelsen. Suppleanter väljs på ett år.
Övrig konstituering sker inom styrelsen. Hamnkapten ingår som ordinarie
ledamot i styrelsen och väljs på två år.
Arbetsgrupper och dess deltagare, såsom Hamngruppen, utses av styrelsen och
protokolleras.
Ordföranden kallar styrelsen till sammanträde när denne så finner nödvändigt,
eller av anledning som minst halva antalet styrelseledamöter skriftligt påyrkat.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter, direkt eller indirekt
via närvarande suppleant, är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel
majoritet, men vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras senast vid nästa
sammanträde av en därtill utsedd justeringsman.
Styrelsen äger inte rätt, att utan stämmobeslut, uppta lån.

§ 8

Revisorer och räkenskaper
Föreningens räkenskaper förs för kalenderår.
Alla räkenskaper, tillsammans med styrelsens förvaltningsberättelse ska vara
tillgängliga för revisorerna senast fyra veckor före ordinarie stämma.
Revisorerna äger när som helst tillgång till föreningens räkenskaper,
värdehandlingar och övriga handlingar. Revisorerna kan begära av styrelsen att
extra stämma utlyses. Om styrelsen ej inom en vecka följt sådan begäran kan
revisorerna utlysa extra stämma.

Revisorerna ska vara två till antalet, med lika antal suppleanter, och väljas av
ordinarie stämma med en ordinarie plus en suppleant för två år.

§ 9

Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar, som inte får avse föreningens
ändamål enligt § 2 här ovan, kan ske under följande förutsättningar: Ändring
görs genom identiska beslut i två på varandra följande ordinarie stämmor. För
beslut krävs att minst två tredjedelar av de röstande vid stämman bifaller
förslaget.

§ 10

Upplösning
Skulle föreningen upplösas eller ombildas, ska dess behållna nettotillgångar
helt tillfalla vad som beslutas med två tredjedels majoritet på två på varandra
följande stämmor.
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