
Stadgar för Örnabbens ekonomiska småbåtshamnsförening i Örarna 
Antagna den xx mars/april 2014 

§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Örnabbens ekonomiska småbåtshamnsförening i Örarna 
 
§ 2 Ändamål och verksamhet 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 
förvalta och underhålla hamnanläggningen Örnabben. Målsättningen är också att genom att 
ordna gemensamma aktiviteter stärka gemenskapen mellan medlemmarna och att på olika 
sätt verka för god sjösäkerhet för medlemmarna. 
Medlem deltar i verksamheten genom att delta i de gemensamma aktiviteterna och arbete i 
hamnen för att hålla nere kostnaderna och därmed ge en för föreningen god ekonomi. 
 
§ 3 Föreningens säte 
Föreningens styrelse har sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län. 
 
§ 4 Medlemskap 
Till medlem antas var och en som innehar en båtplats i hamnen och som kan förväntas följa 
föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Med 
innehav av båtplats avses den som betalt depositionsavgift för platsen. Inträde i föreningen 
och tilldelning av båtplats prövas och sker genom styrelsen.  
 
§ 5 Medlems skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman 
fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 
 
§ 6 Insats 
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp (depositionsavgift för båtplats) på 
7000 kronor. Insatsen/depositionsavgiften betalas till föreningens plusgirokonto när 
medlemskap beviljats och båtplats tilldelats. Insatsen/depositionsavgiften återbetalas då 
avgång ur föreningen skett med förbehåll att föreningen äger rätt att innehålla återbetalning 
upp till två (2) år efter att avgång skett och båtplats återlämnats. 
 
§ 7 Medlemsavgift 
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av 
föreningsstämma, dock högst 5000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom 
den tid som styrelsen bestämmer.  
 
§ 8 Uteslutning 
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen och fråntas 



båtplats. Styrelsen skall här vara enig och medlemmen skall ha möjlighet att personligen 
inför styrelsen yttra sig.   
 
§ 9 Avgång 
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar ser en 
avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad 
efter det att en medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller 
att det inträffat annan omständighet som föranlett avgången.  Medlem som önskar utträde 
skall snarast skriftligen meddela detta till styrelsen. 
 
§ 10 Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är i fallande ordning: 
Föreningsstämma 
Extra föreningsstämma 
Styrelse 
 
§ 11 Styrelse 
Föreningens styrelse skall bestå av fem (5) ledamöter och en (1) suppleant. 
Föreningsstämman utser ordförande, i övrigt utser styrelsen övriga poster samt 
firmatecknare på det konstituerande styrelsesammanträdet. Vid föreningsstämma väljs 
dessutom nödvändiga övriga funktionärer. Detta kan helt eller delvis delegeras till styrelsen. 
 
§ 12 Revisorer 
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning utses två (2) revisorer av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av 
nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
§ 13 Räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.  
 
§ 14 Årsredovisning 
Räkenskaperna, årsredovisningen och verksamhetsredovisningen skall vara avslutade och 
tillgängliga för revisorerna senast en (1) månad före ordinarie föreningsstämma. 
 
§ 15 Val 
Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleant och funktionärer sker med enkel 
majoritet.  
Vid personval gäller att vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. 
Vid övriga ärenden gäller vid lika röstetal det förslag som styrelsens ordförande biträder. 
Val sker öppet men om medlem så begär sker omröstningen sluten. 
Styrelsens ordförande väljs för en period av två (2) år.  
Styrelsens ledamöter väljs för en period av två (2)  år och avgår växelvis två (2)  och två (2). 



Styrelsesuppleant väljs för en period av ett (1) år. 
Val av revisorer sker i enlighet med § 12. 
Valberedningen består av två personer och valberedare väljs för en tid av ett (1) år. 
Medlem deltar med en (1) röst och kan dessutom delta med maximalt fem (5) skriftliga 
fullmakter av icke närvarande medlemmar. 
 
§ 16 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid 
ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. Ordinarie föreningsstämmas öppnande 
2. Val av ordförande och protokollförare vid föreningsstämma 
3. Fastställande av röstlängden 
4. Val av två justerare tillika rösträknare 
5. Fråga om föreningsstämmas stadgeenligt utlysande 
6. Föredragning av föregående ordinarie föreningsstämmas protokoll 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Årsredovisning och revisionsberättelse 
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
11. Val av ordförande om ordförande är i tur att avgå 
12. Val av övriga styrelseledamöter i tur att avgå och styrelsesuppleant 
13. Val av revisorer 
14. Val av valberedning 
15. Val av övriga funktionärer 
16.  Föredragning av styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår 
17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
18. Beslut om budget för kommande verksamhetsår 
19. Motioner till ordinarie föreningsstämma 
20. Övriga frågor 
21. Ordinarie föreningsstämmas avslutning 

 
§ 17 Motioner och protokoll från föreningsstämma 
Motioner till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. 
Protokoll från ordinarie föreningsstämma, extra föreningsstämma skall, för justering, finnas 
tillgängliga senast fjorton (14) dagar efter respektive stämma. 
 
§ 18 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift 
om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra (4) veckor före och 



senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en (1) vecka före extra 
föreningsstämma. 
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker med e-post eller brev med post 
till samtliga medlemmar och revisorerna samt anslås på föreningens hemsida. 
Kallelse till extra föreningsstämma kan göras av styrelsen, revisorer eller om minst en tiondel 
av medlemmarna har gjort en skriftlig framställan om detta till styrelsen.  
 
§ 19 Styrelsens åligganden 
Styrelsen har hand om föreningens angelägenheter, förvaltar dess ekonomi och tillgångar 
samt ansvarar inför föreningsstämman.  
Styrelsen verkställer beslut fattade av årsmötet 
Beslut fattade av styrelsen skall dokumenteras i styrelseprotokoll. 
Styrelsen upprättar hamnstadga som skall innehålla bestämmelser vad gäller ordningen i 
hamnen, förfarande vid ansökan/uppsägning av båtplats, hyra av båtplats, byte av båtplats, 
båtplatskontrakt och vakttjänstgöring. 
Styrelsen lämnar förslag till hyrespris för båtplats vilket beslutas av ordinarie 
föreningsstämma. 
Styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom styrelsen och till övriga funktionärer, fördelningen 
skall dokumenteras.  
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter gjort 
framställan härom. 
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst fyra (4) ledamöter är 
närvarande. 
Suppleant meddelas om styrelsens sammanträden och äger rätt att närvara och yttranderätt 
men ej rösträtt. 
Avgår styrelseledamot under mandattiden inkallas suppleant.  
Avgår ordförande under mandattiden kallar styrelsen till extra föreningsstämma för att välja 
ersättare.  
Om styrelsen vid årsmötet ej beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret så avgår 
hela styrelsen med omedelbar verkan. 
 
§ 20 Vinstfördelning 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden har skett, föras i ny räkning eller fonderas i enlighet med föreningsstämmans 
beslut om budget för kommande verksamhetsår. 
 
§ 21 Upplösning av föreningen 
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i 
förhållande till betalda insatser. 
 
Övrigt 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. 


