
 

 

 STADGAR FÖR SLADAKLUBBENS HAMNFÖRENING 
 
 
§ 1 FÖRENINGENS NAMN 

Föreningens namn är Sladaklubbens Hamnförening. 
 

§ 2 FÖRENINGENS SÄTE 
Föreningen har sitt säte i Hållnäs, Tierps kommun. 
 
 

§ 3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL  
Föreningen har till ändamål att bevara och underhålla Sladaklubbens hamnområde. Föreningen 
ska därvid förvalta och utveckla området så att det är och förblir en tillgänglig plats för båtliv på 
hobbynivå, bad och skärgårdsvistelse i unik fiskelägesmiljö med bibehållna naturvärden. 
 
I föreningens verksamhet enligt syftet ska föreningen tillvarata medlemmarnas gemensamma 
intressen, och därvid bland annat:   
- sörja för erforderligt underhåll av båtbryggor och av hamnområdet, 
- bevaka hamnområdets påverkan på intilliggande miljö och naturvärden, 
- verka för att hamnområdet är tillgängligt på så vis att väg och parkering finns i anslutning till 

området,  
- verka för medlemmarnas ideella engagemang för begränsning av föreningens kostnader, 
- utföra annan med ändamålet förenlig verksamhet. 

 
 
§ 4 MEDLEMSKAP 

Föreningen är öppen för myndig fysisk person, som kan antas fullgöra de förpliktelser mot 
föreningen som medlemskapet innebär och följa föreningens stadgar och hamnordning. 
 
Medlem ska vid sitt nyttjande av Sladaklubbens hamnområde iaktta ordning och gott skick, samt 
följa de regler som styrelsen meddelar. Medlem ska visa varsamhet mot mark, miljö och vatten 
samt det växt- och djurliv som finns i anslutning till hamnområdet. Medlem ska även vara aktsam 
vid användande av bryggor och andra faciliteter som finns inom hamnområdet. 

 
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till styrelsen. Beslut om medlemskap fattas och 
meddelas sökanden så snart möjligt därefter, sett utifrån styrelsens och föreningens ordinarie 
arbetsordning. 
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Om 
sökande inte beviljas medlemskap ska beslutet dock alltid fattas av styrelsen. 

 
 Uteslutning och utträde 

Medlem som inte erlägger årsavgift i tid anses ha utträtt ur föreningen per förfallodagen.  
 
Medlem som vill utträda ur föreningen ska begära det senast den 15 december året innan utträde. 
Utträdet gäller då från närmast efterföljande årsskifte. 
 
Medlem som väsentligen bryter mot bestämmelse i dessa stadgar, annat avtal med föreningen eller 
ordningsföreskrifterna för hamnområdet kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas 
av föreningsstämman. Vid uteslutning av medlem upphör medlemskapet omedelbart vid beslutet. 
 
 

§ 5 FÖRENINGENS FÖRPLIKTELSER 
För föreningens förpliktelser svarar endast dess tillgångar. 
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§ 6 AVGIFTER TILL FÖRENINGEN 

Varje medlem ska årligen erlägga årsavgift till föreningen. Årsavgiften bestäms av styrelsen.  
 
Årsavgift ska erläggas på det sätt och vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer. Betalda avgifter 
återbetalas ej.  
 
Utöver medlemsavgift kan medlem ha avtal med föreningen om nyttjande av båtplats eller annan 
nyttighet inom föreningens område. För sådant nyttjande ska medlemmen erlägga särskild avgift 
till föreningen. 

 
 
§ 7 FÖRENINGSSTÄMMAN 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman ska årligen 
sammankallas till ordinarie årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas senast före juli månads utgång.  
 
Extra stämma kan hållas på begäran av styrelsen. Extra årsmöte ska även hållas om en tiondel av 
röstberättigade medlemmar begär det. Begäran om extra stämma ska inges skriftligen till 
styrelsen. Styrelsen ska inom tre månader från det att begäran inkom utfärda kallelse till extra 
stämma.   
 
Kallelse till ordinarie och extra stämma ska ske skriftligen till föreningens medlemmar tidigast 6 
veckor före och senast 2 veckor före årsmötesdagen. Kallelse skickas till medlems mail-adress 
alternativt till medlems folkbokföringsadress. Det åligger medlem att uppdatera föreningens 
styrelse omgående vid adressändring. 
 
Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på ordinarie stämma ska skriftligen anmäla det till 
styrelsen senast före mars månads utgång.  
 

 
§ 8 RÖSTRÄTT OCH BESLUT 

Varje medlem har på stämman en röst. 
 
Medlem som har skulder till föreningen avseende årsavgift har inte rösträtt på stämman.  
Medlem ska kunna styrka att betalning erlagts. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock 
inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer. 
 
Medlem får på årsmötet företrädas av valfritt ombud. Ombud ska på årsmötet uppvisa skriftlig 
dagtecknad fullmakt. Ombud får endast företräda en medlem. 

  
Omröstning och val ska ske öppet, om inte sluten omröstning begärs av någon av närvarnade 
röstberättigade medlemmar. 

 
Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, utom i fråga om val, då avgörandet sker 
genom lottning.  
 
För att beslut ska vara giltigt krävs enkel majoritet (mer än hälften av avgivna röster). För beslut 
om ändring av stadgar gäller dock att beslutet ska ha med 2/3 majoritet av de röstande. 
 
Beslut om föreningens upplösning är giltigt om det fattas vid två på varandra följande ordinarie 
årsmöten, och båda besluten fattas med två tredjedelars majoritet av de röstande. Beslutas om 
föreningens upplösning ska dess behållna medel oavkortat användas till upprustning av 
föreningens anläggningar. 
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§ 9 DAGORDNING PÅ STÄMMA 
 Följande punkter ska förekomma på ordinarie stämma: 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Ordförandens anmälan av protokollförare 
5. Fråga om närvarorätt för andra än medlemmar 
6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll 
7. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
8. Fastställande av dagordning 
9. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse 
10. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Fastställande av årsavgifter 
13. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter 
14. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen 
15. Beslut om antal suppleanter 
16. Val av suppleanter till styrelsen 
17. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
18. Val av ledamöter till valberedning, varav en utses till valberedningens ordförande 
19. Val av två revisorer 
20. Årsmötets avslutande 

 
På extra stämma ska alltid punkt 1 – 8 förekomma. 
 
 
§ 10 STYRELSEN 

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter, samt högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter 
skall vara medlemmar i föreningen. Styrelseledamot väljs för en mandattid om två år. 
Styrelseledamot vars innevarande mandattid går ut kan väljas om.  
 
Styrelsen svarar gemensamt för sin förvaltning. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare 
och kassör. Konstituerande styrelsemöte ska hållas utan dröjsmål efter årsmötet.  
Vid det konstituerande mötet beslutar styrelsen vem eller vilka som skall vara firmatecknare. 
  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
 
Över styrelsens möten ska föras protokoll. Protokollen ska föras i nummerordning och förvaras 
betryggande. 
 
Suppleanter får närvara vid styrelsemöte även utan vakans bland ordinarie styrelseledamöter. 
Suppleant har dock därvid ingen rösträtt. Så snart suppleant träder i tjänst åligger dock denne 
samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie ledamot. 
 
 

§ 11 STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen ska förvalta föreningen och dess angelägenheter mellan föreningsstämmans årsmöten. 
Det åligger styrelsen att; 
- företräda föreningen, 
- verkställa stämmans beslut, 
- besluta om medlemskap, 
- sammankalla föreningens medlemmar till ordinarie och i förekommande fall extra stämma, 
- avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret,  
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- föra förteckning över föreningens medlemmar, 
- besluta om hamnavgift samt avgift för båtplats, och avgift för andra nyttigheter som 
 föreningen kan tillhandahålla i enlighet med ändamålet 
- utfärda ordningsregler för hamnområdet,  
- förvalta föreningens medel och sköta löpande bokföring, samt, 
- i övrigt handha föreningens löpande förvaltning och underhåll. 
 
Arbetsgrupper 
Styrelsen kan bland medlemmarna utse arbetsgrupper för bearbetning av viss fråga eller 
fullgörande av särskilda uppgifter. Deltagande i arbetsgrupp är frivilligt. I arbetsgrupp kan även 
icke medlem ingå, som är av särskilt värde för gruppen. 
 
 

§ 12 RÄKENSKAPSÅR 
Föreningens räkenskapsår följer kalenderår (01-01—12-31). 
 
 

§ 13 REVISION  
Föreningens räkenskaper granskas av två av stämman valda lekmannarevisorer. Revisor väljs för 
en mandattid om ett år. Revisor vars mandattid går ut kan väljas om för ytterligare en 
mandatperiod. 
 
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars. Styrelsen ska senast 
samma dag avlämna förvaltningsberättelse över det gångna verksamhetsåret.  

 
Revisorerna ska senast den 30 april till styrelsen avlämna revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen ställs till föreningsstämman och ska innehålla förslag till beslut om 
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  

 
 
§ 14 FÖRENINGENS BRYGGOR OCH BÅTPLATSER 

Sladaklubbens hamnförening innehar båtplatser för upplåtelse till föreningens medlemmar.  
Båtplatser fördelas av styrelsen eller den styrelsen utser. Fördelning sker enligt kölista samt 
platsernas utformning i förhållande till aktuell båt. Styrelsen äger rätt att ensidigt avgöra viss plats 
lämplighet för aktuell båt.  
Båtplats tilldelas endast den som är medlem i föreningen.  

 
Bryggplatsen får inte överlåtas, bytas, uthyras i andra hand eller utlånas utan styrelsens tillstånd. 
Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. 

 
Medlem som innehar båtplats ska erlägga den avgift som styrelsen beslutat. Betalas inte avgiften i 
rätt tid kan rätten till båtplatsen förloras. Beslut om förlust av båtplats fattas av styrelsen.  
 
Försäkring 
Medlem ansvarar för att båt som båtplatsen används för är försäkrad.  
 
Miljö 
Alla typer av utsläpp som kan skada miljön är förbjudna. Gällande lagar och givna anvisningar 
rörande omhändertagande av avfall ska följas. 
 
Medlemsarbete 
Varje medlem, som innehar båtplats eller båthus ska delta i arbete rörande föreningens 
verksamhet, i form av skötsel av området och nattlig bevakning enligt arbetsordning fastställd av 
styrelsen. 
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§ 15 TOLKNING AV STADGARNA 

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av stämman. 
Tvist mellan medlem och föreningen ska avgöras av allmän domstol i Sverige. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Sladaklubbens Hamnförening har vid föreningsstämma den 22 juli 2018 antagit dessa stadgar. 


