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STADGAR FÖR KALLAX FISKEHAMNSFÖRENING, EK.
FÖRENING
§1

Föreningens firma är Kallax Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

§2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att förvalta och vårda fiskehamnen i Kallax och till medlemmarna uthyra
båtplatser i densamma. Medlem får inte varaktigt uthyra sin båtplats.
Styrelsen kan uthyra båtplats till icke medlem för ett år i sänder.
Styrelsen skall upprätta turlista för uthyrning av båtplatser.

§3

Styrelsen har sitt säte i Kallax by, Luleå kommun.

§4

Medlem skall delta i föreningen med endast en insats.

§5

Insatsen lyder på 7 700: - kronor. Insatsen erlägges en månad efter anfordran.
Insatsens storlek skall årligen omräknas med konsumentprisindex, KPI. Som
utgångsindex skall gälla det KPI som gäller för 1997. Erlagd insats räknas om
med index, nya medlemmars skall erlägga med index uppräknad insats.
Avgående medlem äger återfå inbetald insats.
Indexuppräkning kan ändras efter beslut på årsmöte.

§6

För båtplats skall medlem och hyresgäst erlägga den hamnavgift, som
föreningsstämman beslutar.

§7

Till medlem i föreningen kan antas envar fast boende i Kallax, som behöver
båtplats. Om särskilda själ föreligger kan styrelsen medge även annan
medlemskap. Styrelsen äger vägra medlemskap då hamnens kapacitet är fullt
utnyttjad med förefintliga medlemmar.
Ansökan om medlemskap görs skriftligen hos styrelsen. Medlemskap får
överlåtas endast om styrelsen godkänner överlåtelsen.

§8

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen senast sex månader före
verksamhetsårets slut.

§9

Medlem, som ej iakttagit sin förpliktelse mot föreningen eller som skadar
föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen får av styrelsen
uteslutas ur föreningen.

§ 10

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter och tre suppleanter.

§ 11

Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter.

§ 12

Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljs för tiden från ordinarie
föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under
andra räkenskapsåret efter valet, dock att mandattiden beträffande
styrelseledamöterna skall så bestämmas, 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 antal som är närmast högre än hälften.
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§ 13

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 14

Kallelse till föreningsstämman skall ske genom anslag på Kallax befintliga
anslagstavlor. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie
och senast en vecka före extra föreningsstämma. Andra medelanden bringas till
medlemmarnas kännedom genom anslag på anslagstavlor i Kallax by.

§ 15

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i april månad i Kallax.

§ 16

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Röstberättigad är endast den
medlem, som fullgjort sina förpliktelser och som inte uppsagt sig till utträde
eller uteslutits.
Ombud får företräda högst en medlem.

§ 17

Vid föreningsstämman skall styrelsens ordförande vara ordförande eller vid
frånfall för denna vice ordförande. Är båda förhindrade väljer stämman
ordförande.

§ 18

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman, då så erfordras.
2. Uppgörelse och godkännande av röstlängd samt granskning och
godkännande av kallelse till stämman.
3. Val av två justeringsmän.
4. Föredrag av styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under det
föregående verksamhetsår med därtill hörande sammandrag av
föreningens räkenskaper samt revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års räkenskaper och
förvaltning.
6. Fråga om användning av årets vinst eller täckande av uppkommen
förlust.
7. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorerna.
8. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av hamntaxa.

§ 19

Uppkommen vinst skall fonderas.

§ 20

För ändring av stadgar skall gälla vad som är föreskrivet i lag.

§ 21

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan
kvarvarande medlemmar. Hamnanläggningen skall tillfalla Kallax byamän.

2008-03-13

Sidan 3 av 3

