Farhults hamnförening
Stadgar
För
Farhults hamnförening
Antagna vid ordinarie årsmöte den 17 juli 1978 och vid extra årsmöte den 20 augusti 1978.
Justerade efter årsmötet 1993 (§19 och §20 tillkom), den 24 juli 2004 (namnbyte), den 21 juli
2013 (ändring av §20) och efter årsmötet 2016 den 17 juli (§5, 6, 12 och 20).
§1
Föreningen har till ändamål att verka för iordningsställande och underhållandet av en båthamn
till gagn för medlemmarnas intresse av fritidsbåtar och fritidsfiske.
§2
Föreningen består av aktiva medlemmar.
§3
Årsavgiften bestäms för ett år i taget av årsmötet. Styrelsen har dock rätt att besluta om extra
uttaxering för större arbeten som godkänts av årsmötet.
§4
Samtliga hamnplatsägare skall vara medlemmar av föreningen.
§5
Hamnplats ska i första hand följa fastigheten inom området. Vid försäljning av enbart
hamnplats skall detta ske till fastighetsägare i Farhult och som gjorts skriftlig anmälan härom
till kassören.
§6
Uthyrning av hamnplats skall i första hand ske till fastighetsägare i Farhult och som gjorts
skriftlig anmälan härom till kassören.
§7
Hamnplatsägare kan ej utträda ur föreningen utan att samtidigt överlåta sin hamnplats till
annan person enligt § 5, som då automatiskt ingår som medlem i föreningen.
§8
Medlem som ej erlägger sina avgifter till föreningen, skall efter styrelsens beslut lagsökas för
oguldna avgifter.
§9
Befriad från arbetsplikt är endast den som kan visa en för föreningen godtagbar förklaring
somt de som på årsmötet blir befriade från arbetsplikt på grund av sina uppdrag i föreningen.
Den som hyr ut båtplats skall ovillkorligen utföra beslutad arbetsplikt.
§ 10
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse vald av årsmötet och bestående av
ordförande och fyra medlemmar samt två suppleanter.

Ordförande väljes på två år, övriga styrelseledamöter också på två år samt suppleanter på ett
år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare.
§ 11
För ordningen inom området och på bryggan utser årsmötet på förslag av styrelsen en icke
styrelsemedlem till arvodesbefattning som hamnmästare, som i samarbete med styrelsen
upprättar ordningsregler, vilka skall uppsättas inom området på väl synlig plats, samt i övrigt
verkställer de beslut, som åvilar en hamnmästare.
§ 12
Ordinarie årsmöte hålles i juli månad.
Följande ärenden skall därvid förekomma:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
3. Genomgång av styrelse- och revisionsberättelse för det gångna året samt beslut om
ansvarsfrihet för styrelsen.
4. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för det kommande året.
5. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
6. Val av revisorer och en suppleant för dessa.
7. Val av hamnmästare.
8. Behandling av till årsmötet väckta förslag. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast sista
juni.
§ 13
Kallelse till årsmötet sker genom anslag inom området.
§ 14
Extra årsmöte utlyses när styrelsen anser nödvändigt eller när minst 10 medlemmar i
föreningen anhåller därom skriftligt.
§ 15
Röstning sker med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening vilken ordföranden biträder.
§ 16
Föreningens räkenskaper skall vara avslutade och till revisionen avlämnade senast 14 dagar
före årsmötet och i granskat skick återlämnade en vecka före detsamma.
§ 17
Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen inlämnas till styrelsen minst 14 dagar före
årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna skall fattas på två årsmöten varav minst ett skall
vara ordinarie årsmöte.
§ 18
Beslut om föreningens upplösning, och i samband därmed disponerandet av föreningens
tillgångar, fattas enligt § 17 och med tre fjärdedels majoritet.
§ 19
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i
förening med annan person som styrelsen därtill utsett.

§ 20
Medlem-Båtplatsägare äger var sin bom som enligt reglerna skall vara ilagd under
båtsäsongen 1 maj – 1 oktober.
Medlem som ej lagt ut sin bom den 1 maj har att acceptera, att föreningen ombesörjer
utläggning mot avgift som bestäms av årsmötet och som debiteras båtplatsägaren.
Kan medlem ej tillhandahålla godtagbar båtbom vid sådant tillfälle är det föreningens
skyldighet att införskaffa nytillverkad båtbom som debiteras båtplatsägaren till
självkostnadspris.
Medlem som har bom, men ej gjort den tillgänglig för utläggning, har att acceptera att
debiteras på samma sätt som medlem som ej lagt ut sin bom.

