
 

 

Samman fattning förslag till ändringar av stadgarna på Årsmötet 2022. Hur 
stadgarna kommer att se ut i sin helhet finns på hemsidan under 
Årsmöteshandlingar. Struket utgår och fet stil kursivt tillkommer 

§ 4 Styrelsen 
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som har sitt säte i Ramsdal, 
Söderköpings kommun. Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av fem till nio 
ledamöter. med två till fyra ersättare. Ledamöterna väljs för en tid av två år och avgår 
växelvis vartannat år. Ersättare väljs för en tid av ett år. Avgående styrelseledamot och 
ersättare kan återväljas. 
 
Valbar till ledamot och ersättare är medlem och make, maka eller sambo till medlem. 

Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda funktionärer utgår enligt nedan:  

0,65 prisbasbelopp (=PBB för verksamhetsåret) till styrelsens ordförande  

0,30 PPB till vardera övrig ledamot     0.25 PBB gånger antalet ledamöter inklusive 

ersättare, att fördela inom styrelsen                                                                                      

0,07   0625 PBB per person till valberedning och förtroendevald revisor  

§ 5 Styrelsens sammanträden 
Reservation mot beslut skall noteras i protokollet. vara skriftlig och inlämnad före 
protokollets justering. 
§ 6 Styrelsens befogenheter och ansvar 
Ledamot är fri från ansvar om reservation mot beslutet har skett. inlämnats. 

§ 8 Avgifter 

a) Medlemsavgifter Insats 
 

b) Medlemsavgift 

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift vars storlek föreningsstämman 

fastställer på för medlemmarna lika grunder. Årsavgiften Medlemsavgiften får 

bestämmas till högst tre fem tusen (3 000) (5000) kronor. 

c)Påminnelseavgifter 
De avgifter som medlem faktureras av föreningen ska vara betalda inom 30 dagar. 

Påminnelseavgift, fastställd av föreningsstämman, debiteras om avgiften inte betalas 

inom aviserad tid. 

§ 9 Ordningsfrågor 
a) Båtar 

Endast medlemmar i föreningen har rätt att förlägga båtar på föreningens 

vattenområde, maximalt två bryggplatser per fastighet. maximalt tre båtar per 

fastighet. Uthyrning och försäljning av båtplats vid brygga får endast ske till annan 

medlem i föreningen. Vilken fastighet medlem båten tillhör ska tydligt framgå genom 

märkning med fastighetsbeteckning vid brygga/bryggplats/strandplats och även på 

båten om tillhörigheten inte framgår av platsen den ligger på. 



 

 

b) Egen skötsel 
 

Medlem är skyldig att sköta diken och vägtrummor i anslutning till den egna 

fastigheten. och att tillsammans med sina väggrannar sköta gemensamma 

arbetsuppgifter på den egna vägen. Styrelseledamot eller av styrelsen utsedd person 

kan bjuda in till större arbetsinsatser, exempelvis slyröjning, städning av stränder med 

mera. Sådana arbetsuppgifter arvoderas per timme enligt fastställt 

förvaltningsarvode. 

§ 11 Föreningens sammanträden 
 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast sex fem månader efter 

verksamhetsår. 

Dagordningen 

6. Val av två justerare justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötets 

protokoll, samt att även vid behov vara rösträknare. 

16.Val av: 

a) Ordförande för två år 

b) Övriga styrelseledamöter för två år 

c) Ersättare för  ett år 

d) Revisorer för  ett år Auktoriserad revisor och ersättare för ett år 

e) Revisorsersättare för ett år Förtroendevald revisor på ett år 

f) Valberedning, två till tre personer för ett år 

Sammankallande i valberedning utses 
 

Protokoll ska justeras så snart som möjligt och förvaras inom styrelsen i 

nummerföljd. inom 14 dagar, och publiceras på hemsidan och förvaras av 

styrelsen. 

§ 12 Kallelse 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till ordinarie eller extra 

föreningsstämma ska ske via annonsering på hemsida och genom 

personlig kallelse per brev eller e-post, per post, eller på det sätt som 

enskild medlem samtyckt till  tidigast sex veckor före stämman och senast 

två veckor före. 

§ 14 Revision 
Revisionsberättelse ska vara klar senast tre fem veckor före föreningsstämma. 

§ 15 Stadgeändring 
Beslut om ändring av stadgarna fattas på ordinarie föreningsstämma. Det är giltigt om 

det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. om inte annat följer av 7 kap 



 

 

35 § lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar. 

§ 17 Övrigt 
I allt som inte nedtecknats i dessa stadgar gäller lagen (1987 :66 7) om ekonomiska 

föreningar. 

 

 

 


