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Stadgar för Skummeslövsstrands Badortsförening 
 
Antagna vid Skummeslövsstrands Badortsförenings Årsmöte 2014 och 2015 . 
 
Ändamål 
§ 1 
Badortsföreningen har till ändamål att verka för en positiv utveckling för Skummeslövsstrand samt tillhandahålla ar-
rangemang, anordningar och försköningar, som skapar trivsel för såväl permanent- som fritidsboende. Den verkar där-
utöver för reda och ordning inom orten. 
 
Medlemskap 
§ 2 
Till aktivt medlemskap i föreningen är varje intresserad berättigad.   
Passiva medlemmar kan efter styrelsens prövande vinna inträde i föreningen. Den som gjort sig välförtjänt inom före-
ningen kan inväljas som hedersledamot efter förslag av styrelsen. 
 
Avgifter 
§ 3 
Varje medlem, aktiv såväl som passiv, erlägger en avgift, som årsmötet varje år bestämmer.  

 

Årsmöte 

§ 4 
Årsmöte skall hållas varje år under juli månad enligt styrelsens bestämmande. Kallelse till årsmöte bestäms av styrel-
sen. 
Vid årsmötet ska följande behandlas: 

1. Val av ordförande, övriga suppleanter och justeringsmän för mötet 
2. Styrelsens årsberättelse jämte vinst- och förlustberäkning samt balansräkning för det förflutna räkenskapsåret 

och revisorernas berättelse över granskningen av sista årets räkenskaper och förvaltning. 
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
4. Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning för kommande år. 
5. Behandling av frågor och förslag som framläggs av styrelsen eller som av enskild medlem skriftligen inlämnats 

till styrelsen före den 1 maj. 
 
Extra föreningsmöte 
§ 5 
Extra föreningsmöte hålls, då styrelsens så finner lämpligt, eller då revisorerna skriftligen gör framställan om det till 
styrelsen, eller då minst 1/4-del av samtliga föreningsmedlemmar skriftligen med uppgift om det eller de ärenden, som 
önskas behandlade, hos styrelsen begär det. Kallelse till extra möte görs av styrelsen, varvid de till behandling före-
kommande ärendena skall utsättas. Kallelse skall ske senast 8 dagar innan mötet hålls. 
 
Styrelsen 
§ 6 
Badortsföreningens angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av minst fem vid årsmötet valda medlemmar. Re-
spektive styrelsemedlems mandatperiod gäller från årsmöte till årsmöte för den tid valet gäller. Ordföranden väljs av 
årsmötet varje år, övriga styrelsemedlemmar för två år i taget. För ordinarie styrelsemedlemmar utses på samma sätt 
och för samma tid två suppleanter. Av styrelsens ledamöter och suppleanter avgår hälften vid första årets slut, den 
andra hälften vid andra årets slut. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas. Avgår ledamot eller supplean-
ter innan tiden för hans uppdrag är slut, sker nytt val vid ordinarie årsmöte. 
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§ 7 
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt om den så önskar vice ordförande.   
Ordförande kallar styrelsen till sammanträde, när han så finner nödvändigt, eller när minst tre av styrelsens medlem-
mar hos ordföranden skriftligt anhållit om det. Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre medlemmar är närvarande. Vid 
styrelsesammanträde förs protokoll, som justeras vid nästa sammanträde eller, om så behövs, dessförinnan, av ordfö-
randen och en därtill utsedd ledamot. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den me-
ning, som ordförande biträder. 
 
§ 8 
Styrelsen har att leda föreningens verksamhet samt att omhänderha och på bästa sätt förvalta föreningens medel. 
Styrelsens ledamöter ansvarar en för alla och alla för en för de medel, som de för föreningens räkning handhar. 
 
Räkenskaper 
§ 9 
Över föreningens rörelse förs ordentliga räkenskaper, som avslutas för kalenderår, och som före juni månads utgång 
varje år skall vara färdiga för granskning. För granskning av räkenskaper och förvaltning utses årligen två revisorer och 
en suppleant. Revisorerna genomför denna granskning och lämnar berättelse över densamma i god tid före årsmötet.  
 
Stadgeändring 
§ 10 
Stadgeändring företas på två efter varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Att stadgeändring skall 
behandlas på mötena införs i respektive kallelse. 
 
Upplösning 
§ 11 
Föreningens upplösning får äga rum endast på i föreningslagen angivna grunder, såvida inte beslut fattas om det med 
2/3-delar av de angivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett årsmöte. Finns tillgång-
ar kvar sedan föreningen upplösts och alla dess skulder har reglerats, skall dessa tillgångar anslås till något ändamål, 
som gynnar orten i dess helhet. 
 
Tvist 
§ 12 
Uppstår tvist mellan föreningen och styrelsen eller ledamot av denna, eller föreningsmedlem, skall tvisten avgöras i 
enlighet med lagen om skiljemän, i de fall nämnda lag medger detta, och får då inte dras inför domstol.  
 
 

 

   


