
 

 

 

 

STADGAR för 

ENENS BÅTÄGARES  

EKONOMISKA FÖRENING 
 

 
 
 
 
1. Föreningens firma är Enens Båtägares Ekonomiska Förening. 
 
2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars 

ekonomiska och båtsportsliga intressen genom att underhålla 
och förvalta denna hamn, benämnd Enens Hamn, i vilken 
båtplatserna och föreningslokal uthyres till medlemmarna, 
samt annan därmed förenlig verksamhet. 

 
3. Styrelsen har sitt säte i Kungsbacka kommun. 
 
4. Till medlem antages person som förvärvat andel i Enens 

Båtägares Ekonomiska Förening, accepterat föreningens 
stadgar och efter prövning har godkänts av styrelsen. 

 
5. Varje medlem skall deltaga i föreningen med en (1) andel, 

nominellt värde, lika med fast belopp 10.000 kronor, som 
bestämts vid föreningens bildande. Denna andel ger rätt till 
en (1) båtplats om inget annat talar emot nedan. 

 
6. Medlem skall till föreningen erlägga den årliga 

medlemsavgift, som föreningsstämma beslutar, dock högst 
500 kr/år samt hyra för båtplats eller annan tjänst som 
föreningen tillhandahåller medlem, som föreningsstämma 
årsvis beslutar. 

 
7. Det åligger styrelsen att verkställa av föreningsstämman 

fattade beslut, uppställa ordningsregler och tillse att dessa 
efterlevs, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
och ansvara för och förvalta föreningens medel, förbereda 
föreningsstämman och annat allmänt möte. 

 
8. Styrelsen består av minst sex (6) och högst (8) ledamöter och 

minst tre (3) och högst sex (6) suppleanter. Styrelsen är 
beslutsför då minst hälften plus en av hela antalet 
styrelseledamöter är närvarande, dock gäller att minst tre (3) 
skall vara ordinarie styrelseledamöter.  

 
9. Styrelsen skall lämna årsredovisning senast en (1) månad 

före föreningsstämman. Därutöver äger revisorerna ta del av 
föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, 
och övriga handlingar, när de så önskar.  

 
 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och 

räkenskaper för sist förflutna räkenskapsår samt till styrelsen 
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

 
 Revisorerna skall vara två (2) jämte två (2) suppleanter, 

varav minst en (1) ordinarie skall vara kvalificerad.   
 
10. Stämman väljer för ett (1) år i taget styrelsens ordförande. 

Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljes för tiden 
från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie 
föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter 
valet, dock att mandattiden beträffande styrelseledamöterna 
skall bestämmas så, att årligen avgår halva antalet ledamöter 
och halva antalet suppleanter eller, vid udda tal, ena året det 
antal som är närmast lägre och andra året det som är närmast 
högre än hälften. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för 
ett (1) år i taget.    

 
11. Vid ordinarie föreningsstämma väljes valberedningen, vilken 

skall bestå av tre (3) personer, som har i uppdrag att 
förbereda valet vid nästkommande stämma, då val 
förekommer.    

 
12. Föreningens räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december. 
 
13. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller 

de styrelseledamöter styrelsen därtill utser.  
 

14. Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig, personlig 
kallelse. Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra (4) och senast två 
(2) veckor före ordinarie och senast en (1) vecka före extra 
föreningsstämma. Med kallelsen till ordinarie föreningsstämma 
skall till samtliga medlemmar följa dagordning, 
förvaltningsberättelse, årsredovisning, styrelsens förslag till 
verksamhetsplan och  
budget samt avgifter liksom valberedningens förslag. Det åligger 
varje medlem att hålla föreningens styrelse underrättad om sin 
aktuella postadress och ev. E-postadress. Kallelser och 
meddelanden bringas till medlemmars kännedom genom anslag i 
hamnen, (endast under sommarsäsongen) eller genom brev på 
posten alternativt E-post och föreningens hemsida. 
 

15. Motion från medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda den 
15 januari för att behandlas på ordinarie föreningsstämma 
samma år. 

 
16. a) Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina 
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förpliktelser gentemot föreningen och som inte uppsagts sig till 
utträde eller uteslutits. 

 b) Ombud vid föreningsstämma får företräda högst en (1) 
medlem. Skriftlig fullmakt erfordras. 

 c) Såsom stämmans beslut gäller den mening, för vilken de 
flesta röster avgivits, samt vid lika röstetal den mening som 
biträdes av ordföranden, utom personval då lottning avgör. 

 d) Omröstning sker öppet, dock att personval förrättas med 
slutna sedlar, om någon röstberättigad så begär. 

 
17. Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen inom 

fyra (4) månader från räkenskapsårets slut, skall följande 
ärenden förekomma: 
-stämmans öppnande 
-val av ordförande för mötet 
-fastställande av röstlängd 
-val av protokollförare 
-val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare 
-fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
-styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna 
räkenskapsåret 
-revisorernas berättelse 
-fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
-fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
-beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt  
  balansräkningen 
-fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 
-val av styrelsens ordförande 
-val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
-val av revisorer jämte suppleanter 
-val av valberedning 
-val av säkerhetskommitté en (1) person från vardera brygga 
-fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år och 
övriga tjänster föreningen tillhandahåller 
-behandling av motion från medlem, enligt punkt 15. 
-övriga ärenden 
 

18. Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisor så 
beslutar eller minst tio (10) procent av föreningens 
röstberättigade medlemmar för uppgivet särskilt ärende så 
fordrar. Vid extra föreningsstämma må andra ärenden inte bli 
föremål för beslut än de som angivits i kallelse. 
 

19. Uppkommen vinst skall efter föreningsstämmans beslut 
a) fonderas 
b) utgå som ränta på inbetalda insatser, dock högst vad som 
motsvarar den av Riksbanken fastställda referensräntan, som 
gällde vid utgången av räkenskapsåret, med tillägg av tre (3) 
procentenheter.  

 
20. Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med 

medlemmens bevittnade namnunderskrift. 
 
Medlem har, efter egen uppsägning eller föreningens uteslutning 
ur föreningen, rätt att utfå sin andels nominella belopp, endast i 
den mån ny medlem inträder i föreningen på samma villkor som 
den medlem som lämnar. 
 

21. Medlem disponerar en båtplats per andel i hamnen. Medlem som 
innehar plats mindre än tre meters bredd skall erhålla plats upp 
till tre meters bredd i mån av tillgång. Byte kan ske mellan 
medlemmar men skall anmälas skriftligt till styrelsen. Något 
byte får icke ske utan styrelsens medgivande. 
 
Styrelsen skall hålla en aktuell byteslista över medlemmar som 
anmält önskemål om att byta plats. Anmälan skall göras skriftligt 
till styrelsen. 
 

22. Styrelsen äger rätt att återkommande under sommar och 
vintersäsong besiktiga hamnens båtplatser och placerade båtar. 
Om det av säkerhetsskäl föreligger hinder för en båts placering 

på en speciell plats, skall styrelsen i mån av möjlighet erbjuda 
annan plats i hamnen. I sista hand äger styrelsen rätt att avhysa 
båt från hamnen av ovanstående nämnda skäl. Vid avhysningen 
skall styrelsen bereda båtägare skälig tid för att finna ny 
hamnplats. 
 

23. Styrelsen skall hålla aktuell lista för vinteruppläggning. 
Medlemmar som tidigare utnyttjat vinteruppläggningsplats äger 
företräde till nästa säsong.  
 
Medlem som själv ej avser att nyttja sin vinteruppläggnings-
plats, skall meddela styrelsen senast den 15 augusti inför 
vintersäsongen. Har medlem ej sagt upp sin plats senast detta 
datum, och kan vinteruppläggningsplatsen ej upplåtas till annan 
medlem, äger styrelsen rätt att fakturera den förstnämnde som 
nyttjande. 
  

24. Medlem som själv avser att sälja eller byta bort sin andel i 
föreningen, skall ovillkorligen meddela styrelsen om denna sin 
avsikt, för godkännande enligt punkt 4.  
 
Det åligger därefter styrelsen att tillhandahålla och upprätta 
erforderliga handlingar på av föreningen upprättade formulär. 
 

25. Medlem som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen 
enligt dessa stadgar eller som skadar föreningen eller som 
motarbetar dess ändamål eller intressen, må av förenings-
stämma uteslutas ur föreningen. Medlemmen äger då rätt att 
erhålla ett belopp enligt regler i dessa stadgar punkt 20. 
 

26. Medlem som icke erlagt av föreningsstämman beslutade avgifter 
inom föreskriven tid får skriftligen anmodas att göra detta inom 
30 dagar. Underlåter medlem att göra detta och har han för detta 
inte förebringat skäl för anstånd som kan godkännas av 
styrelsen, skall han anses ha utträtt frivilligt ur föreningen. 
Sådant utträde skall bekräftas av styrelsen. 
 

27. För bifall till ändring av dessa stadgar eller upplösning av 
föreningen gäller lagen om ekonomiska föreningar i tillämpliga 
delar. 
 

28. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna 
fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens 
trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna solidariskt dem 
emellan. 
 

29. Tvister mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, 
styrelseledamot, eller medlem, å andra sidan, skall avgöras vid 
Varbergs Tingsrätt. 
 

30. Om föreningen beslutar om allmän arbetsinsats kan sådan 
insats, om särskilda skäl ej föreligger, avkrävas medlem. 
Deltager medlem ej i arbetsinsats, kan fastställd avgift 
avkrävas. Storleken på denna bestäms av föreningsstämman. 

 
31. För brukande av hamnen gäller särskilda av styrelsen 

uppställda ordningsregler som skall tillställas samtliga 
medlemmar. I samband med överlåtelse eller byte av andel 
skall den nye medlemmen tillhandahållas dessa 
ordningsregler i samband med upprättandet av erforderliga 
handlingar enligt punkt 24. 

 
32. I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar. 

 
 
 
 
 
 
 
Dessa stadgar godkändes av Bolagsverket 2007-06-30 


