Stadgar för Mossens Bryggförening
Antagna på årsstämman 2020-02-19

§1

Namn
Föreningens namn är Mossens Bryggförening.
Organisationsnummer: 857204-3084

§2

Ändamål
Föreningen är öppen för alla och har som ändamål att kostnadseffektivt bereda
medlemmarna plats vid föreningens brygga samt uppläggningsplats på egen
mark eller på område som arrenderas av Göteborgs Stad. Föreningen skall verka
för sjösportens utbredning, sjösäkerhet och värnande av havsmiljön.

§3

Medlemskap

§ 3.1

Antalet medlemmar skall vara lika med antalet båtplatser vid föreningens
brygga/or. Nya medlemmar antas av styrelsen som anmäler de under året
nyantagna vid årsstämman.

§ 3.2

Varje medlem har en andel. Andelens värde bestäms av årsstämman. Andelen
betalas vid inträdet. Medlem som avgår ur föreningen äger återfå det
andelsvärde som gäller för inträde under utträdesåret. Utbetalning sker när ny
medlem betalat inträdesavgift.

§ 3.3

Medlemskap får överlåtas till familjemedlem.

§ 3.4

Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen som
snarast skall anta en ny medlem i stället för den utträdande.

§ 3.5

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller ”Allmänna föreskrifter” kan
uteslutas.
Medlem som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser utesluts automatiskt efter
förfallotidens utgång. Frågor om medlems uteslutning avgörs vid
föreningsstämma i de fall uteslutningen inte sker automatiskt.

§4

Medlems rättigheter

§ 4.1

Medlem äger rätt till plats för egen båt på föreningens brygga/or enligt de
förutsättningar beträffande storlek och vikt med mera som anges i ”Allmänna
föreskrifter”.

§ 4.2

Medlem äger rätt till plats för vinteruppläggning av egen båt enligt de
förutsättningar beträffande storlek och vikt med mera som anges i ”Allmänna
föreskrifter”.

§ 4.3

Det är förbjudet att utan styrelsens medgivande hyra ut eller överlåta bryggplats
i egen regi. Medlem har rätt att avstå från att bruka sin plats i maximalt 5 år
under en tioårsperiod, s.k. vilande medlemskap. Se ”Allmänna föreskrifter” pkt.2.

§ 4.4

Turordning för tilldelning av båtplats avgörs av föreningen på årsstämma.
Stämman får uppdra åt styrelsen att tilldela båtplatserna i enlighet med uppgjord
turordning.

§5

Medlems skyldigheter

§ 5.1

Medlem skall följa föreningens stadgar och ”Allmänna föreskrifter” samt beslut
som fattas av stämman.

§ 5.2

Medlem skall betala medlemsavgift och eventuellt övriga avgifter som beslutas
av stämman

§ 5.3

Medlem skall värna om brygga, fästen och övriga anläggningsdelar på sådant sätt
att skador inte åsamkas annans privata eller föreningens gemensamma
egendom, samt till styrelsen snarast anmäla uppkomna brister.

§ 5.4

Medlem skall hålla sin båt försäkrad. Se § 10.1

§6

Styrelse

§ 6.1

För föreningen skall finnas en styrelse. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter
och två suppleanter. Ledamöterna väljs vid årsstämma på två år och
suppleanterna på ett år. Ordförande och kassör utses på årsstämma. Vice
ordförande och sekreterare utses av styrelsen.

§ 6.2

Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

§ 6.3

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna eller tjänstgörande
suppleanter är närvarande.

§ 6.4

Styrelsen företräder föreningen mot tredje man.

§ 6.5

Styrelsen skall:
- föra förteckning över medlemmarna
- förvalta föreningens anläggningar och övriga tillgångar
- föra redovisning över föreningens räkenskaper

- årligen till årsstämman avge verksamhetsberättelse samt lägga fram förslag på
åtgärder att utföras samt förslag till utgifts- och inkomststat utvisande bl.a.
årlig medlemsavgift.
- protokollföra styrelsemöten

§7

Ekonomi

§ 7.1

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 7.2

Årlig medlemsavgift fastställs av årsstämman. Avgiften skall täcka föreningens
kostnader för drift och förvaltning av anläggningar och inventarier samt
beslutade investeringar och administration.

§8

Revision

§ 8.1

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall medlemmarna på
årsstämma utse två revisorer och en suppleant för dem. Revisorerna och
suppleanten utses på ett år.

§9

Årsstämma

§ 9.1

Ordinarie årsstämma skall årligen hållas före mars månads utgång på plats och
tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra årsstämma skall hållas då styrelsen
eller revisorerna finner det erforderligt eller när minst en femtedel av
föreningens medlemmar begär det för visst ändamål.

§ 9.2

Kallelse till årsstämma sker minst 10 dagar före stämman genom personlig
kallelse via SMS eller e-post. Där sådan saknas sker kallelse per post till senast
uppgiven adress.

§ 9.3

Rösträtt vid årsstämma tillkommer varje medlem som inte häftar i skuld för
insats eller årlig avgift. Varje medlem har en röst.

§ 9.4

Medlem kan genom motion väcka förslag om föreningens verksamhet. Motionen
skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. Styrelsen skall bereda
avgivna motioner.

§ 9.5

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Godkännande av dagordning och frågan om stämmans utlysande
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Inkomna ärenden och väckta motioner
8. Styrelsens förslag till åtgärder under arbetsåret

9. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställande av
årsavgift
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt utseende av ordförande och
kassör.
12. Val av revisorer och revisorsuppleant
13. Valberedning
14. Styrelsens anmälan om nyintagna medlemmar
15. Fördelning av platser
16. Vad styrelsen i övrigt vill hänskjuta till årsstämman
§ 10

Ansvar

§ 10.1

Alla båtar som lyfts med föreningens truck skall vara försäkrade utöver
ansvarsförsäkring. Vid uppkommen skada på föreningens ansvar, ersätter
föreningen med högst den lägsta tillämpliga självrisken hos respektive
försäkringsbolag.
I övrigt gäller att båtägaren skall ha minst ansvarsförsäkring, dock att
föreningens högsta ansvar är begränsat till den lägsta tillämpliga självrisken hos
respektive försäkringsbolag i det fall föreningen är ersättningsskyldig. Detta gäller
oavsett om båt är försäkrad eller ej utöver ansvarsförsäkring. Vid all skada skall
medlemmen i första hand anlita sin egen försäkring.

§ 11

Upplösning

§ 11.1

Skulle tillgångar finnas sedan föreningen upplösts och alla dess skulder betalats
skall tillgångarna fördelas lika mellan dem som vid upplösningen var medlemmar
i föreningen.

§ 12

Stadgeändring

§ 12.1

Ändring av dessa stadgar beslutas vid två på varandra följande årsstämmor, varav
minst en ordinarie.

