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Stadgar Källvikens Bryggförening 21-01-31 
 

 

§ 1 Namn och syfte Källvikens bryggförening är en ideell förening med syfte att för 

sina medlemmar bereda en trygg och säker båtplats samt att i 

övrigt främja medlemmarnas intresse för sjö och båtliv. 

  

§ 2 Medlemskap   

 

2.1 Inträde Medlemskap beviljas av styrelsen efter inlämnad skriftlig ansökan 

där sökande förbinder sig att fullgöra de skyldigheter som 

stadgarna föreskriver. Båtägare som innehaft kontrakt på båtplats i 

Källvikshamnen säsongen 2020, genom Falu kommun, ska i första 

hand erbjudas båtplats. I andra hand efter att lediga platser finns 

tillgängliga, går förfrågan till medlem som står i båtplatskön. 

 Styrelsen äger rätt att bifalla eller avslå ansökan. Medlemskap 

räknas så snart fastställda avgifter erlagts. Medlemskap berättigar 

inte ovillkorligen till fast båtplats. 

 

2.2 Utträde Medlem som önskar utträde ur föreningen skall till styrelsen 

skriftligen anmäla sitt önskemål om utträde. Efter att medlem 

lämnat sitt medlemskap återgår dennes båtplats till styrelsen / 

föreningen. 

  

2.3 Uteslutning Medlem som inte betalat beslutade avgifter inom en månad efter 

avisering av kassör, motarbetat klubbens verksamhet, ej följt 

beslutade ordningsregler eller uppenbart skadat klubbens intressen 

kan av styrelsen uteslutas ur klubben. 

Medlem som uteslutits ur klubben har rätt att vid årsmöte med 

föreningen söka ändring i styrelsens beslut. 

 

§ 3 Kalenderår  Föreningens kalenderår och räkenskapsår omfattar tiden januari- 

december 

 

§ 4 Avgifter  Medlemsavgift, båtplatsavgift samt årsavgift. 

 

 4.1 Medlemsavgift  Medlemsavgift fastställes av årsmötet  

 

4.2 Båtplatsavgift Båtplatsavgift är en engångs avgift som erläggs av medlemmen vid 

det tillfälle denne tilldelas båtplats. Båtplatsavgiften återbetalas ej 

om medlemmen säger upp sin båtplats 

Båtplatsavgift, storlek bestäms av styrelsen, och fastställes på 
årsmötet.  

 

4.3 Årsavgift Årsavgiftens styrs av vilken bredd mellan bommar, eller båtbredd 

som aktuell båtplats innehar, och fastställes av årsmötet. 

  

 

§ 5 Styrelse  Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse. 
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  Föreningens styrelse väljs av årsmötet och skall bestå av 

  ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter.  

Ledamöter väljs på två år växelvis med halva antalet 

vartannat år. Ordförande väljs separat för ett år. 

I övrigt konstituerar sig styrelsen självt och utser vice ordförande, 

sekreterare, kassör och hamnkapten. Firmateckning sker genom 

minst två styrelseledamöter som väljs årligen då styrelsen 

konstituerar sig. Minst två styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett 

år. Styrelsesuppleanter kallas till samtliga styrelsemöten. Avgår 

ordinarie ledamot under arbetsåret, inträder styrelsesuppleant. 

 

För att styrelsen skall kunna fatta beslut fordras att kallelse nått 

styrelsen senast en vecka före mötet samt att minst fyra ledamöter 

eller styrelsesuppleanter är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordförande utslagsröst. 

 

Styrelsen bereder alla frågor som ska föreläggas föreningen samt 

ombesörjer föreningens angelägenheter och förvaltning i enlighet 

med dess stadgar. 

Styrelsen äger ej rätt att sälja, upplåta eller på annat sätt begränsa 

medlemmarnas tillgång till föreningens fasta egendom utan stöd av 

beslut på årsstämma. Verksamhetsplaneringen ska ske långsiktigt 

och får innefatta avsättningar till fonder och upptagande av lån för 

särskilda ändamål. 

Över föreningens verksamhet skall styrelsen avge 

verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse omfattande 

räkenskapsåret januari-december. 

Senast en månad före ordinarie årsmöte skall styrelsen förelägga 

revisorerna föreningens räkenskaper och styrelseprotokoll för det 

gångna året för granskning. 

 

§ 6 Revisorer  Revisor skall under verksamhetsåret granska klubbens räkenskaper 

och verksamhet. 

 

§ 7 Årsmöten Ordinarie årsmötet skall hållas under januari – mars månad. 

  Styrelsen ansvarar för att kallelse skall gå ut 14 dagar före mötet. 

   

Till kallelsen skall bifogas dagordning, verksamhetsberättelse inkl. 

balans och resultaträkning samt förslag till budget och 

verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

Motioner som önskas behandling till ordinarie årsmöte skall för att 

kunna behandlas, ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före 

årsmötet. 

Extra årsmöte med föreningen ska hållas om styrelsen så beslutar, 

om revisorerna så kräver eller om 20% av medlemmarna så begär. 

I denna begäran skall anges de frågor som önskas behandlas. 

För att beslut skall kunna fattas, på såväl årsmöte som extra 

årsmöte, krävs enkel majoritet 
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På ordinarie årsmöte skall följande punkter föredras 

 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

6. Fastställa dagordning 

7. a)Styrelsens verksamhetsberättelse 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och 

resultaträkning) 

  8. Revisionsberättelsen  

  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

      revisionen avser 

  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling 

  av budget för det kommande verksamhetsåret 

11. Fastställande av avgifter 

12. fastställande av arvoden till styrelse 

13. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna        

        Motioner från medlemmarna. 

  14. Val av 

  a)   Ordförande 

  b)   Styrelseledamöter 

  c)    Styrelsesuppleanter 

  d)    Revisorer 

  e)    Revisor suppleant 

  f)    Valberedning 

  15.  Övriga frågor 

  16   Mötets avslutande 

 

§ 8 Valberedning Valberedning som väljs av årsmötet för en tid av ett år i taget, skall 

bestå av tre medlemmar, varav en skall vara sammankallande. 

Valberedningen skall i god tid före årsmötet lämna förslag till 

styrelsen på lämpliga och villiga kandidater till samtliga positioner 

som stadgeenligt skall väljas på årsmötet. 

   

 

§ 9 Val och omröstning Varje medlem har en röst. 

  Medlem som ej kan närvara på mötet äger rätt att 

ge fullmakt till annan medlem att föra hans/hennes talan och utöva 

sin rösträtt. Ingen person får dock rösta för mer än två 

medlemskap. 

 

§ 10 Båtplats Fördelning av båtplatser sker av styrelsen. Medlem som 

föregående år tilldelats båtplats garanteras plats för båt av samma 

storlek även nästkommande år, förutsatt att anmälan och avgifter 
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inkommit i tid. Lediga båtplatser fördelas i första hand genom 

matchning av lediga platsers storlek och båt samt kölista.  

 För lediga platser inom samma storleksklass tilldelas båtplats efter 

turordning i kölista för båtplats. 

 Båtplatsinnehavaren skall vara ägaransvarig för sin båt och ha 

minst ansvarsförsäkring. Försäkringsbrev gällande 

ansvarsförsäkring och ägarbevis skall kunna visas för hamnfogde 

innan tilldelning av båtplats. Säljs båt äger innehavaren rätt att 

behålla båtplatsen i ett år. Båtplatsinnehavare ska utan dröjsmål 

anmäla ändrad adress, försäljning eller byte av båt till styrelsen. 

Hyrd båtplats får av innehavaren uthyras till medlem under högst 

ett år. Godkännande av styrelsen erfordras. 

Båtägaren skall själv anskaffa fullgoda förtöjningar och är 

ansvarig för sin båts förtöjning. Båtens uppehåll i hamnen sker på 

båtägarens egen risk och föreningen tar i detta avseende inget 

ansvar för skada på person eller material. 

Om inte avgiften för båtplats eller övriga resterande avgifter och 

skulder till föreningen är inbetalda äger styrelsen 

 rätt att hyra ut båtplatsen till annan. Reserverad båtplats får inte 

utnyttjas innan samtliga avgifter och eventuella skulder är betalda. 

 

§ 11 Hamnföreskrifter Hamnkapten har befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder 

som rör verksamheten inom föreningens område. 

 Ordning, reda och hänsyn till miljö och båtgrannar skall iakttagas 

inom området. Båt som ligger i hamnen skall vara förtöjd på ett 

betryggande sätt. Skada som orsakats genom bristande förtöjning 

eller oförsiktig manövrering inom hamnen ersätts av den vållande 

båtens ägare. 

 

 

 

§ 12 Brott mot   föreskrifter  

Medlem som, ej följt beslutade kan av styrelsen uteslutas ur 

föreningen 

       

 

 

§ 13 Stadgeändringar För stadgeändring fordras antingen 

 

1. lägst 2/3 majoritet vid sittande möte 

 

      alternativt 

 

2. enkel majoritet vid två efter varandra följande ordinarie eller 

extra årsmöten 
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§ 14 Beslut om upplösning 

 

  Beslut om föreningens eventuella upplösning måste för 

att äga giltighet fattas med ¾ majoritet av två på varandra följande 

möten Dvs. ordinarie årsmöte eller extraårsmöte. 

Beslut om föreningens upplösning skall innehålla instruktion om 

hur föreningens tillgångar skall fördelas samt skall delgivas Falu 

kommun bestyrkta avskrifter av mötesprotokoll i ärendet, åtföljd 

av revisionsberättelse jämte balans och resultaträkning. 

         

 

§ 15 Övrigt Uppgifter till båtförbundet 

Källvikens bryggförening skall årligen insända av 

förbundsstyrelsen begärda uppgifter beträffande styrelsens 

sammansättning, medlemsantal samt båtantal. 

 

 

 

 

 


