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STADGAR FÖR  
SÖDRA STAVSUDDA BÅTBRYGGEFÖRENING 

§ 1. 

Föreningens ändamål  
Föreningen har till syfte att befrämja goda trafikförhållanden samt att för detta ändamål 
ombesörja bestånd och underhåll av befintlig brygganläggning.  

§ 2. 

Föreningens namn och säte  
Föreningens namn är Södra Stavsudda Båtbryggeförening och har sitt säte i Södra Stavsudda, 
Möja socken, Värmdö kommun.  

§ 3.  

Föreningens verksamhetsområde  
Verksamhetsområdet omfattar Stavsudda by, Oppholmen, Tjägö, Sandö samt östra sidan av 
Krokholm (Söderholm).  

§ 4.  

Medlemskap  
Till föreningen anslutes genom medlemsavgift dels varje fastighetsägare inom 
verksamhetsområdet, dels också annan inom detsamma varaktigt eller tillfälligt bosatt person 
som vill stödja föreningens ändamål. – 

§ 5.  

Medlemsavgift  
Medlemsavgiften uttages per kalenderår och fastställes årligen vid föreningens års- 
sammanträde. Om- eller tillbyggnad samt särskilt kostsamt underhåll av brygganläggningen 
kan föranleda styrelsen föreslå extra uttaxering.  

§ 6.  

Föreningssammanträden  
Medlemmarnas rätt att framföra synpunkter på verksamheten samt att besluta i 
föreningsfrågor utövas vid:  
a)  årssammanträde, som hålles första lördagen i augusti månad.  
b)  extra sammanträde, som hålles antingen om föreningens styrelse eller om minst 1/3 av 

föreningens medlemmar så begärt.  
c)  Vid extra sammanträde får endast de frågor tagas upp till behandling som påropats för 

sammanträdet. 

d)  Kallelse till sammanträde utsänds skriftligen till medlemmarna och/eller anslås på 
bryggans vänthus minst 14 dagar i förväg.  



  

§ 7.  

Årssammanträde  
Vid föreningens årssammanträde skall följande ärenden förekomma:  
a) val av mötesordförande  f) val av ordförande 
b) val av två justeringsmän för mötet g) val av styrelseledamöter och suppleanter 
c) verksamhetsberättelse  h) val av revisorer 
d) revisionsberättelse  i) fastställande av medlemsavgift 
e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen j) övriga ärenden 
 

§ 8.  

Föreningens styrelse  
a) utgöres av ordförande, sekreterare och kassör jämte två suppleanter  
b)  styrelsen äger rätt med sig adjungera och arvodera särskild tillsynsman för 

brygganläggningen  
c)  det åligger styrelsen  

ATT vara föredragande och förbereda de ärenden som skall behandlas vid föreningens 
sammanträden  
ATT verkställa av föreningen fattade beslut  
ATT fatta beslut i frågor av brådskande natur  
ATT gemensamt ansvara för styrelsens beslut, svara för föreningens tillgångar och 
förvaltning samt  
ATT upprätta berättelse över föreningens verksamhet och senast 14 dagar före års- 
sammanträdet tillställa föreningens medlemmar densamma.  

 
§ 9.  

Styrelseledamöternas åligganden  
a) ordföranden åligger att representera föreningen, utfärda kallelser till och leda 

förhandlingarna vid föreningens och styrelsens sammanträden, underteckna alla beslut, 
ensam avgöra ärenden av mindre och brådskande natur, attestera viktiga utbetalningar samt 
övervaka att allt som rör föreningens verksamhet utföres enligt stadgar och fattade beslut  

b)  sekreteraren åligger att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden, att till 
enskilda eller myndigheter delgiva styrelsens eller föreningens beslut, att i samarbete med 
kassören föra medlemsmatrikel, att årligen upprätta verksamhetsberättelse samt att i 
förening med ordföranden sköta och svara för vården av föreningens korrespondens  

c)  kassören åligger att föra kassabok över föreningens räkenskaper, verkställa in- och 
utbetalningar, föra medlemsmatrikel (se mom b ovan), uppbära medlemsavgifter samt 
inom föreskriven tid uppvisa föreningens räkenskaper  



  

§ 10.  

Räkenskaper och revision  
a)  beträffande föreningens tillgångar och förvaltning är styrelsen ansvarig inför föreningen 

och av föreningen valda revisorer  
b)  medel som inte erfordras för löpande utgifter skall placeras på ett för föreningen 

betryggande och förmånligt sätt, likvida medel skall göras räntebärande, föreningens 
tillgångar skall förvaltas av kassören, uttag och utbetalningar från föreningens bankkonton 
och andra tillgodohavanden får ske av kassören i förening med ordföranden  

c)  för granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser föreningen för ett år i 
taget två revisorer jämte suppleanter  

d)  föreningens räkenskaper föres per 1 juli varje år och skall före den 15 juli varje år vara 
tillgängliga för revisorerna, som däröver har att upprätta revisionsberättelse till styrelsen 
minst 14 dagar före årssammanträdet  

e)  firmateckning sker av ordföranden i förening med kassören och sekreteraren  

§ 11.  

Röstning, val, beslut  
a)  vid föreningssammanträde äger varje medlem som erlagt medlemsavgift rösträtt, rösträtt 

får ej utövas med fullmakt, styrelsen äger ej rösträtt vid val av revisorer 
b)  vid styrelse- och föreningssammanträden gäller som beslut den mening som samlat de 

flesta rösterna, vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, såvida ej sluten 
omröstning eller skiljande genom lottning begäres 

c)  styrelsen är beslutsmässig då minst 2/3 av dess medlemmar är närvarande  

§ 12.  

Stadgeändring  
a)  förslag till ändring av föreningens stadgar skall vara skriftligen avfattat och må endast 

förekomma på årssammanträdet samt skall dessförinnan ha behandlats av styrelsen, som 
har att ta ställning i frågan och på sammanträdet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. 
I kallelsen till sammanträdet skall ifrågavarande ärende särskilt omnämnas.  

b)  för förslagets antagande fordras enhälligt beslut eller beslut på två på varandra följande 
föreningssammanträden varav alltså ett skall vara årssammanträde.  

§ 13.  

Upplösning av föreningen 
a)  beslut om föreningens upplösning skall fattas på i stadgeenlig ordning utlyst 

årssammanträde, för besluts giltighet gäller vad i § 12 mom b är stadgat  
b)  om beslut om föreningens upphörande fattats överlämnas dess tillgångar till Möja 

Hembygdsmuseum, 130 43 Möja  
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