STADGAR FÖR KLÄDESHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENING

§ 1. Föreningens namn är Klädesholmens Samhällsförening
§ 2. Föreningens ändamål är att främja samhällets intresse ifråga om sysselsättning, bostäder,
social service, miljö, kultur, natur samt verka för ett levande samhälle året runt.
§ 3. Medlemskap tillkommer den som är över 18 år och som
• Är folkbokförd på Klädesholmen eller
• är icke- året - runt-boende fastighetsägare på Klädesholmen och dennes
hushållsmedlemmar.
Övriga medlemmar är stödmedlemmar som har förslagsrätt men ej rösträtt.
§ 4. Medlem som vill utträda ur föreningen gör anmälan därom till styrelsen och är
omedelbart skild från föreningen; eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens
bestämmelse.
§ 5. Medlem som inte betalt sin årsavgift enligt föreningens stadgar eller om som i övrigt
brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen.
Fråga om uteslutning av medlem får inte tas upp till avgörande, förrän medlem ifråga beretts
tillfälle att inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) ange yttrande i ärendet. Beslut om
uteslutning skall med angivande av orsaken delges vederbörande medlem via
rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med föreningen söka ändring
styrelsens beslut under förutsättning att han/hon inom 14 dagar efter det att han/hon fått del av
beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över densamma. Ärende angående dylikt
besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålls närmast efter besvärstidens utgång, och
skall särskilt anges i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut
kallas via ett rekommenderat brev.
Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det
styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång.
Sedan beslutet om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan
föreningen och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.
§ 6. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och skall uppbäras senast den 31 juli.
§ 7. Klädesholmens samhällsförenings angelägenheter sköts av en styrelse bestående av
ordförande och sex övriga ledamöter jämte sex ersättare.
Ledamot och ersättare i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade
medlemmar.
Majoriteten av styrelsemedlemmarna skall vara mantalsskrivna och bosatta (enligt
Skatteverkets definition) på Klädesholmen.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den ersättare som enligt den mellan
ersättarens bestämda ordning står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande
ordinarie årsmöte.
Styrelsen utser vid konstituerande möte inom sig: vice ordförande, sekreterare och kassör.
§ 8. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften
av antalet ledamöter eller ersättare är närvarande.

§ 9. Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och ta till vara dess intressen.
Ordföranden
Är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar att dessa
stadgar efterföljs. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans/hennes ställe. I
övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande,
varvid dock om icke särskilda skäl för avvikelser föreligger nedan angivna åliggande bör
tillkomma sekreteraren och kassören, nämligen:
Sekreteraren
Att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, att registrera och förvara
inkomna skrivelser, att om ordföranden inte annat bestämmer, underteckna alla utgående
skrivelser och förvara kopior till dessa, samt att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse;
Kassör
Att uppbära alla medlemsavgifter, gåvor och anslag till och verkställa alla utbetalningar för
föreningen.
Att föra fullständig bokföring över föreningens räkenskaper. Att
föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning.
§ 10. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
§ 11. Styrelsen kan för ansvar av särskild verksamhet utse kommittéer och ange regler för dess
arbete. Kommittéerna är ansvariga inför styrelsen.
§ 12. Med samhällsföreningen hålls dels ordinarie årsmöte senast mars månads utgång, dels
extra medlemsmöten, när så behövs. Tidpunkt och plan för ovan nämnda möten bestäms av
styrelsen under iakttagande att kallelsen till möte skall utfärdas senast 14 dagar före möte, på
Samhällsföreningens hemsida och anslagstavla.
§ 13. Varje medlem äger en röst, förfallna avgifter skall vara betalda för att rösträtt skall få
utövas. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
§ 14. Årsmötet är beslutsmässigt då minst 15 medlemmar är närvarande.
§ 15 Vid årsmötet skall förekomma: A.
Val av:
• mötesordförande
• sekreterare för mötet
• två justerare, tillika rösträknare.
B. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
C. Fastställande av dagordningen.
D. Föredragning av:
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Revisorernas berättelse.
E. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
F. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar.
G. Fastställande av arbetsplan för föreningen och budget för kommande verksamhetsår.
H. Fastställande av medlemsavgift samt årsarvoden till ordförande, sekreterare och kassör.
I. Val av ordförande för ett år.

J. Övriga styrelsemedlemmar väljs av föreningen för en tid av två år, dock att då styrelseval
äger rum enligt dessa stadgar för första gången, skall tre ledamöter jämte tre ersättare
väljas för endast ett år.
K. Val av revisorer och revisorsersättare. I valet av revisorer får styrelsens ledamöter inte
deltaga.
L. Val av kommittéer samt två delegater till Bohusläns skärgårdsråds kuststämma.
M. Val av valberedning bestående av minst tre personer varav en av dem skall vara
sammankallande.
N. Övriga frågor.

§ 16. Förslag från styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst
14 dagar före mötet skall behandlas på årsmötet.
§ 17. Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande
årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar 1 januari – 31 december.
Räkenskaperna, jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm.,
tillhandahållas revisorerna senast 15 dagar före ordinarie årsmöte.
§ 18. Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det
sistflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 dagar
före ordinarie årsmöte.
§ 19. Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten).
Vid votering bestäms utgången - utom i frågor som tas upp i § 21 - genom enkel majoritet.
Om öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som stöds
av ordföranden: vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
§ 20. Beslut ifråga om ekonomisk natur får inte fattas på ordinarie årsmöte eller extra
medlemsmöte, om frågan inte varit upptagen på föredragningslistan för vederbörligt möte.
§ 21 Inköp av vara/or eller tjänst/er vid ett och samma tillfälle överstigande 125 000:- inkl.
moms får inte beslutas av styrelsen, utan att ett årsmöte eller ett extra medlemsmöte lämnat sitt
godkännande. Detta gäller även utställande av säkerheter i föreningens namn, eller upptagande
av lån på högre belopp än 25 000:-.
§ 22. För godkännande av förslag om ändring i dessa stadgar eller om samhällsföreningens
upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upptas till avgörande. För godkännande av dylika
förslag krävs beslut av minst 2/3 av vid två på varandra följande möten närvarande
röstberättigade medlemmar. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.
§ 23 Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av
samhällsföreningens tillgångar för bestämt ändamål i samhällets intresse.

Dessa stadgar är reviderade på årsmötet den 27 febr. 2016 och fastställdes på ett extra
medlemsmöte den 7 maj 2016.

