
 

   

STADGAR FÖR FÖRENINGEN KÅKENÄS 

Antagna 2019-09-22 

Organisations nr: 853300-4126 med hemort i Stenungsund 

Ändamål 
Föreningen har som ändamål att bedriva bad, sim och rekreationsverksamhet vid Kåkenäs badplats med särskild 
målsättning att förvalta badanläggningarna så att: 

- Pir och brygga och övriga badanläggningar hålls ändamålsenliga och attraktiva för medlemmarna 
- Simskoleverksamhet för barn och ungdom kan bedrivas på ett effektivt sätt 
- Stränderna kring badplatsen hålls städade och snygga 

§ 1 Medlemskap 
Föreningen är öppen för alla fysiska personer och familjer. Medlem är den som erlagt medlemsavgift och 
medlems familjemedlemmar. 

§ 2 Styrelsen 
Styrelsen består av ordförande samt 2 övriga ledamöter och en suppleant. Styrelsen utser inom sig sekreterare 
och kassör. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter 
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. När årsmöte 
inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

3 § Kallelse, beslutsmässighet, omröstning och överlåtelse av beslutsrätten 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende 
skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det 
närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av 
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till 
protokollet. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till 
sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av 
bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

§ 4 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig. 

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sträcker sig från 1 september till och med 31 augusti påföljande år, 
för vilken tid styrelsen skall avge verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
 
§ 6 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, 
varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  
 
§ 7 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, 
varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid beslut om upplösning av föreningen 
skall föreningens tillgångar skänkas till Fritidsnämnden, Stenungsunds kommun, att användas för främjande av 
simundervisning på badplatsen Kåkenäs eller inom kommunen. 
 
 
 



 

   

§ 8 Årsmöte 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats 
som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas 
medlemmarna på följande sätt; anslås på informationstavla vid badhytten och i sociala medier. Har förslag 
väckts om stadgeändring eller nedläggning skall det anges i kallelsen. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra 
årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 medlemmar begär det. 
Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran 
om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om 
beslutsmässighet vid sådant möte gäller samma som vid ordinarie årsmöte. 
 

8.1 Förslag till motioner att behandlas av årsmöte 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara 
styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över 
förslaget. 
 

8.2 Rösträtt 
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet har rösträtt på mötet. Vid 
upprättande av röstlängd skall en röst per familj / hushåll beaktas. Rösträtt får inte utövas genom 
ombud. Medlem som vill upptas i röstlängden kan behöva styrka att årets medlemsavgift är inbetald 30 
dagar före mötet. 

 
8.3 Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
Med undantag för de i § 6 och § 7 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. 
Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av 
hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut 
majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om 
röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid 
lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Beslut i fråga av större ekonomisk eller 
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i 
kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 

 
8.4 Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och medlemsavgifter samt fastställande av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna. 
11. Val av: 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år. 
b) en ledamot i styrelsen för en tid av 2 år. 
c) en suppleant i styrelsen för en tid av 1 år 
d) en revisorer och en suppleant för en tid av 1 år. 
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, en skall utses till sammankallande. 

12. Eventuellt övriga frågor rörande föreningen Kåkenäs som anmälts under punkt 5. 
13. Eventuella avtackningar och mötets avslutande  


