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§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är ”Kulturbåtarnas vänner” ideella förening och bildades 2015-07-06.
§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg.
§ 3 Föreningens ändamål
Föreningen har som ändamål att:
Stödja föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn och deras verksamheter i överenskommelse med
styrelsen i Eriksbergs Kulturbåtshamn.
§ 4. Föreningen är medlem i föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn.
Medlemmar i Kulturbåtarnas vänner har närvarorätt och yttranderätt vid föreningen Eriksbergs
Kulturbåtshamns medlemsmöten.
§ 5 Tolkning och tvist
Styrelsen har tolkningsföreträde vid tvist mellan styrelsen och medlem.
§ 6 Medlemskap
Föreningen är öppen för medlemskap för alla företag, föreningar, andra organisationer och enskilda
personer. Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald och för innevarande
kalenderår. Årsavgiften gäller för ett kalenderår och betalas i januari varje år. Nya medlemmar
betalar vid inträde.
§ 7 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte avseende efterföljande kalenderår.
Styrelsen, revisorer samt valberedning är avgiftsbefriade från medlemsavgift. Nya medlemmar som
betalar medlemsavgift efter 1 november innevarande år, tillgodoräknar sig medlemsavgiften för
nästkommande kalenderår.
§ 8 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 9 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att
betala medlemsavgift trots påminnelse, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Medlemmen har möjlighet att överklaga beslutet på
föreningsstämma.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast under april månads utgång. Extra årsmöte hålls om minst 20 % av
medlemmarna så begär, när minst en revisor begär detta, eller när föreningens styrelse så beslutar.
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Tid och plats för årsmötet ska tillkännages till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Kallelsen
kan nå medlemmarna elektroniskt. Medlemmar som saknar elektroniska kontaktuppgifter kallas
genom vanligt brev.
Vid föreningsstämma skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Presentation av årsredovisning samt revisionsberättelse
6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
7. Disposition av årets resultat
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Bestämmande om ersättning till styrelsen
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisorer och revisorsuppleant
12. Presentation av handlingsplan för verksamhetsåret
13. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
14. Budget samt fastställande av årsavgifter
15. Val av valberedningen
16. Övriga frågor
Vid möte som gäller föreningens upplösning gäller särskilda regler, se § 19 i stadgar för
”Kulturbåtarnas vänner”.
§ 11 Motionsrätt
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos
styrelsen senast sista januari, så att ärendet kan behandlas av styrelsen och tas upp i kallelsen till
stämman.
§ 12 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ordförande väljs på
ordinarie årsmöte och företrädesvis på två år. Ledamöterna väljs företrädesvis på två år. Valen ska
genomföras med ambitionen att mandattiden utgår för halva antalet vid varje tillfälle. Vid
föreningens bildande väljs de två sist valde ledamöterna på 1 år.
§ 13 Teckna firma
Föreningens firma tecknas av två ledamöter i förening, men i första hand ordförande och kassör. Är
inte någon av dessa tillgängliga, ersätts de av andra tillgängliga ledamöter.
Årsmötet väljer föreningens ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 14 Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst en medlem och väljs på ett år.
§ 15 Revisorer
Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas under året samt vid årsmötet av vald revisor. För
revisorn väljs en suppleant. Revisorn och suppleanten väljs för en tid av ett år.
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§ 16 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår 1 jan – 31 dec.
§ 17 Beslutsförhet
Beslut av årsmöte och styrelse utgörs av den åsikt som fått mer än hälften av de närvarande
röstberättigades stöd. För att styrelsen ska vara beslutför krävs att fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
§ 18 Stadgeändring
Kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten krävs i frågor som rör föreningens
upplösning eller stadgeändring. Utöver vad som i § 10 stadgas ska i sådant fall som här avses, kallelse
ske även genom en till medlemmarna utsänd information om förslaget till stadgeändring.
§ 19 Föreningens upplösning
Om föreningen upplöses ska nedanstående förfarande tillämpas: Kallelse skall ske på samma sätt
som till föreningsstämma.
Beslut om upplösning kan endast göras vid två på varandra följande årsmöten. Minst 2/3 av antalet
avgivna röster på varje årsmöte måste bifalla förslaget. Vid upplösning av föreningen skall den
ekonomiska behållningen fördelas enligt följande:
- I första hand ska föreningens tillgångar tillfalla föreningen Eriksberg Kulturbåtshamn,
- I andra hand ska föreningens tillgångar tillfalla förening som främjar eller driver Kulturbåtshamn i
Göteborg,
- I tredje hand skall föreningens tillgångar tillfalla ungdomsverksamhet med koppling till båtliv i
Göteborg.
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