STADGAR FÖR HALÖRS FRITIDSFISKAREFÖRENING
HÖLLVIKEN

Antagna vid årsmöte 2021 & 2022
§1

Föreningens namn och ändamål
Föreningens namn är Halörs Fritidsfiskareförening med säte i
Höllviken Vellinge kommun

§2

Föreningens ändamål är att verka för fritidsfiskets främjande samt
att förvalta och underhålla av Vellinge kommun upplåtet område,
delar av fastigheterna Vellinge Höllviken 19:54 och Lilla Hammar 15:19 i
enlighet med det nyttjanderättsavtal som tecknats 2019-01-01 mellan
föreningen och kommunen.

§3

Området och dess bebyggelse får endast användas för fritidsfiskeändamål
och det åligger styrelsen tillse att bedriven verksamhet ej strider mot det
angivna ändamålet eller är konflikt med lagen

§4

Det åvilar styrelsen / medlemmarna att medverka till en förnyelse
av antalet aktiva fritidsfiskare.

§5

Fiskebodsinnehavare såväl som båtägande medlem skall tillse att bod,
området runt bod eller båt hålles i väl vårdat skick till allas trevnad.
Ansvar betr. byggnadslagstiftning eller andra myndigheters regler
åvilar den enskilde innehavaren/medlemmen och ej föreningen.
Av styrelsen skriftligen gjorda anmaningar skall leda till omedelbar
rättelse.
Medlem som är fiskebodsinnehavare är skyldig att hålla boden
fullvärdesförsäkrad.
Kopia av försäkringsbrevet skall lämnas årligen till styrelsen.

§6

Styrelsen äger rätt att anmoda medlem att bortforsla eventuell egendom
eller bortforsla egendom på ägarens bekostnad om denne enligt styrelsens
beslut motverkar eller bryter mot ändamålets § 2-5.

§7

§8

Medlemskap
Som medlem i föreningen kan antagas fysisk person som idkar fritidsfiske
eller annan föreningsverksamhet.
Den som önskar inträde i föreningen skall till styrelsen skriftligen
ansöka om medlemskap på särskild ansökningsblankett.
Medlemskap beviljas av styrelsen utifrån reglementet.
Särskilt skriftligt nyttjanderättsavtal skall upprättas mellan föreningen och
fiskebodsinnehavare.
Medlem får endast förfoga över plats för en fiskebod.
Med en yta utav 36 m2

§9

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut fattade
vid föreningens möten samt verka för föreningens utveckling och
att samhörighet och god sämja råder inom föreningen.

§ 10

Varje ny medlem i föreningen erlägger utöver årsavgiften en
inträdesavgift som beslutas på stämman.

§ 11

Medlem som uppenbart motverkar föreningens syften eller bryter
mot ändamålsparagraferna § 2-5 och /eller § 9 och 12 kan genom
styrelsebeslut uteslutas ur föreningen.
Medlem som utesluts ur föreningen har förverkat inbetalda avgifter, vilka
ej återbetalas, såväl som äganderätt av andel i föreningens tillgångar.
För fiskebodsinnehavare gäller att efter skriftlig anmodan om
bortforsling av fiskebod skall ske alternativt försäljning enl gällande
reglemente.

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

a)

Nyttjanderättsinnehavare skall före eventuellt överlåtande av
nyttjanderätt till bodplats inhämta styrelsens skriftliga godkännande.

b)

Överlåtelse får endast ske till person som varit medlem minst 3 år i
föreningen samt aktivt fiskar med tillgång till båt.

c)

Vid överlåtelse av bodplats som ej erhållit styrelsens godkännande kan
både säljare och köpare av styrelsen med omedelbar verkan uteslutas ur
föreningen varvid anmodan om bortforsling av fiskebod skall ske inom
6 månader ifrån ett skriftlig beslut ifrån styrelsen.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall meddela styrelsen.
Medlemsavgifter
Årsmötet fastställer inträdesavgift för nya medlemmar, årsavgift för
samtliga medlemmar och bodavgift för fiskebodsinnehavare utifrån
framlagd och godkänd budget på stämman.
Hel årsavgift skall erläggas oavsett tidpunkt för medlemskap.
Hedersmedlem blir man efter att varit medlem i 20 år och fyllt 80 år
som hedersmedlem erlägger man ingen medlemsavgift.
Medlem skall till Feb månads utgång till föreningen ha erlagt,
erforderliga avgifter.
Eller av årsmötet beslutade utdebiteringar.
Ny medlem skall senast 30 dagar efter mottagen avi till föreningen.
ha erlagt inträdesavgift och årsavgift
Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter samt två
ersättare. Ordförande , Kassör väljs av årsmöte om 2 år
växelvis.
Övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid om två år.
Ersättare väljs för en tid om ett år.
Första året skall halva styrelsen omväljas dvs. 2-3 ord. ledamöter.

§ 17

Styrelsen är beslutsmässig med fyra närvarande ledamöter.

§ 18

Det åligger styrelsen, att solidariskt ansvara för föreningens
tillgångar och efter bästa förmåga främja föreningens intressen.

§ 19

Vid styrelsens möten skall det finnas en dagordning och protokoll föras
över styrelsens beslut.
Styrelsens ledamöter, ersättare samt revisorer skall ha kopia av
protokoll.
Protokollen skall anslås på föreningens anslagstavla alt på sociala
medier med hänsyn till GDPR eller motsvarande lagstiftning.

§ 20

Årsmöte
Vid årsmötet äger varje medlem en röst.
Antingen genom att vara på plats eller genom 1 (en) fullmakt för annan
medlem i föreningen.

§ 21

Årsmöte skall hållas före Mars månads utgång.
Kallelse till årsmöte skall ske till samtliga medlemmar minst fyra veckor
före årsmötet genom personliga brev, sociala medier eller anslag
inom området med information om tillgången till aktuella årsmötes
handlingar.
Vid behov kan styrelse eller när minst 1/10 av medlemmarna begär det
kalla till extra årsmöte varvid kallelse skall ske minst 2 veckor före det
extra årsmötet till samtliga medlemmar enl ovan kallelse rutiner.

§ 22

Medlem kan inkomma med Motion till styrelsen senast tre veckor
före årsmötet, som efter behandling förelägges årsmötet.
Motioner som är i konflikt med lagen eller arrendeavtalet behandlas
ej.

§ 23

Föreningens årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid
dennes frånvaro av vice ordförande.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fastställande av röstlängd.
Fråga om mötets utlysande.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med
ordföranden skall justera mötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse jämte årets balans och
resultaträkning
Revisorernas årsberättelse över föreningens förvaltning
Fastställande av årets balans- och resultaträkning
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av inträdes-, års- och bodavgift för nästkommande år.
a) Inkomna Motioner
b) Styrelsens propositioner
c) Förslag till verksamhetsplan/budget för kommande år.

12 Val av:

a) Ordförande / Kassör för en tid av två år.
b) Styrelseledamöter för en tid om två år.
c) Två ersättare för en tid om ett år.
d) Två revisorer jämte en ersättare för en tid om ett år
e) Två ledamöter i valberedning jämte en ersättare på ett år.
f) Övriga val – som inkommit som motion/proposition
13 Tid & plats för justerat protokoll.
14 Avslut

§ 24

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

HFFF 2022-??-??

§ 29

Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår(= räkenskapsår) skall vara kalenderår.
Styrelsen upprättar årligen balansräkning jämte resultaträkning
som tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna
för granskning senast 30 dagar före årsmötet.
Revision
Granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall utföras av
årsmötet valda revisorer eller av styrelsen beslutad extern revisionsbyrå.
Föreningens revisorer äger rätt att när som helst under året få tillgång till
föreningens räkenskaper och värdehandlingar.
Valberedning inför årsmötet
Förbereda val som skall förrättas.
Skall upprätta ett förslag skriftligen som skall överlämnas till styrelsen inför
deras sista styrelsemöte inför årsmötet.
Skall vara fördragande av valen på årsmötet.
Stadgar
Föreningens stadgar antages av årsmötet.
Ändring av föreningens stadgar kan endast behandlas vid två på varandra
följande årsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.
Ändring av stadgarna skall godkännas av minst hälften av närvarande
medlemmar vid båda mötena.
Föreningens upplösning
Föreningens upplösning kan endast ske vid beslut två på varandra
följande årsmöten varav inget behöver vara ordinarie årsmöte.
Vid föreningens upphörande skall följande åtgärder vidtagas av ansvarig
styrelse:
a) Om föreningen uppgår i annan förening eller
eljest skall upplösas skall styrelsen senast 60
dagar före mötet meddela varje medlem
b) Föreningens ekonomiska tillgångar och
värdehandlingar skall senast 30 dagar före
mötet lämnas till revisorerna för slutrevision
c) Eventuella kontanter eller medel överföres till
välgörenhetsorganisation, som beslutas vid
årsmötet

DETTA ÄR ETT FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING FÖR
HALÖRS FRITIDSFISKAREFÖRENING

