STADGAR
Senast antagna och fastställda 2017-03-15
§1.
Föreningens
namn
§2.
Ändamål

Föreningens namn är Råå Hamn Förening

Föreningens är en ideell och allmännyttig förening, dess ändamål är att
gynna båt- och sjösport på Råå och medlemmarnas gemensamma fritidsintresse
genom att tillhandahålla medlemmarna båtplats.
Föreningen skall aktivt verka för bibehållande av Råå hamns kulturmiljö,
som är ovärderlig och unik.
Föreningens syfte skall nås bland annat genom att föreningen administrerar och
förvaltar Råå Småbåtshamn.
Föreningens styrelse skall bestå av ledamöter nominerade av vid hamnen
verksam ideell och/eller kulturell förening.
Råå Hamn Förening skall vidare agera för medlemmarnas räkning som
part i förhållande till Helsingborgs Hamn AB.

§ 3.
Styrelsens
säte
§ 4.
Medlemskap

§ 5.
Avgifter/
båtplatser

§ 6.
Verksamhetår
§ 7.
Årsmöte

Styrelsen skall ha sitt säte på Råå.

Medlem i föreningen är den som förhyr ordinarie båtplats som förvaltas av
föreningen.
Den som står i kö för att erhålla båtplats och har erlagt därefter fastställd
köavgift har närvaro- och yttranderätt på föreningsmöten.
Medlemskap och rösträtt erhålles först genom att ordinarie båtplats tilldelas
och båtplatsavgift erlagts.
Båtplatsavgift och köavgift fastställs av årsmötet eller, efter årsmötets
bemyndigande av styrelsen.
Båtplatsavgift utgör samtidigt medlemsavgift i hamnföreningen.
Om avgiften för båtplatsen och andra avgifter ej erläggs inom föreskriven tid,
upphör rätten till förtöjnings och uppläggningsplats samt även medlemskapet i
föreningen.
Medlem skall beredas tillfälle att yttra sig innan uppsägning.
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
a) Årsmötet skall avhållas årligen senast under mars månad
b) Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen senast 2 veckor före årsmötets
avhållande
c) Varje medlem som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter äger en röst
d) Röstning får ej ske genom ombud eller enligt fullmakt
e) Alla ärenden avgöres med enkel majoritet. Val skall äga rum genom sluten
omröstning om så begäres
f) Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

§8.
Extra-möte

§9.
Styrelsen

Val av ordförande för årsmötets överläggningar
Val av sekreterare för årsmötets protokoll
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
årsmötets protokoll
Frågan om årsmötet är i behörig ordning utlyst
Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Fastställande av arvoden.
Fastställande av budgetförslag för innevarande verksamhetsår samt
presentation av budgetförslag för nästkommande verksamhetsår
Val av ordförande, ekonomiansvarig, styrelseledamöter och suppleanter
enligt § 9
Val av revisorer enligt § 11
Val av valberedning enligt §12
Fastställande av avgifter
Behandling av övriga ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Behandling av motioner/ärenden som medlem skriftligen till styrelsen
föreslagit till behandling. Sådan motion/ärende skall vara styrelsen
tillhanda senast 1 januari det år årsmötet skall avhållas

Styrelsen, revisorer och medlemmar äger rätt att kalla till extra föreningsmöte.
När medlemmar begär kallelse till extra möte erfordras att minst 10% av totala
antalet medlemmar begär extra möte.
Styrelsen skall kalla till extra-möte inom 14 dagar efter begäran av möte.
Kallelse till extra möte skall ske minst 4 veckor innan mötesdag och
skall ange orsak till begäran om extra möte.
På dagordning vid extra möte får endast ärende om orsak till extra möte
upptagas.
Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall bestå av 10
ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter.
4
2
1
2
1
4

Ledamöter väljs efter förslag av: Råå Helsingborgs Segelsällskap
Ledamöter väljs efter förslag av: Råå Båtklubb
Ledamot väljs efter förslag av: Råå Hamns Fiskare Förening
Ledamöter med anknytning till ideell och/eller kulturell verksamhet skall
väljas
Ledamot utsedd av Helsingborgs kommunstyrelse att representera
Helsingborgs Hamn AB presenteras
Suppleanter väljs bland RHF:s medlemmar.
Valda personer skall vara medlemmar i föreningen dock med undantag av
Helsingborgs Hamn AB:s ledamot.
Styrelsens ordförande och ekonomiansvarig väljs av årsmötet för en tid av
två år. Val skall förrättas så, att mandatperioden för styrelsens ordförande
och ekonomiansvarig ej sammanfaller.
Övriga ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år på så
sätt, att halva antalet väljs vid ordinarie årsmöte med jämt årtal och övriga
väljs vid udda årtal.
Styrelsen skall inom sig vid konstituerande sammanträde fördela
styrelsens olika funktioner.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott på minst tre ledamöter.
Styrelsen är beslutmässigt då minst sex ledamöter är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
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§10.
Föreningens
firma
§ 11.
Revisor

§ 12.
Valberedning

§ 13.
Stadgeändring

§ 14.
Uteslutning

§ 15.
Föreningens
upplösning

Föreningen som firma tecknas förutom styrelsen i sin helhet av två
styrelseledamöter i förening eller av styrelseledamot i förening med annan
av styrelsen utsedd person.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas
av två på årsmötet utsedda revisorer, för vilka även utsetts två personliga
suppleanter.
Revisorer med suppleanter väljs växelvis för en tid av två år.
Valberedningen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte en
suppleant, vilka väljs för en tid av ett år. En av ledamöterna utses av
årsmötet att vara beredningens ordförande.
Valberedningen skall nominera kandidater enligt lämnade förslag från
Råå Helsingborg Segelsällskap, Råå Båtklubb respektive Råå Hamn
Fiskare Förening, enligt §9.
Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast fyra
veckor före årsmötet.
Kandidatlistan skall finnas tillgänglig för medlemmar senast en vecka
före årsmötet.
Stadgeändring erfordras för sin giltighet majoritet vid två på varandra
följande föreningsmöten, varav det ena skall var ordinarie årsmöte.
Vid det sista av dessa möten erfordras två tredjedels majoritet av de
röstande.
Ärendets art skall framgå av kallelsen
Uteslutning av medlem får ej beslutas förrän medlemmen beretts tillfälle
att yttra sig.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning meddelas medlem muntligen och skriftligen via
rekommenderat brev.

Frågan om föreningens upplösning skall behandlas vid två på varandra
följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Beslut erfordras för sin giltighet två tredjedels majoritet av de röstande vid
respektive årsmöte.
Av kallelserna till dessa årsmöten skall framgå, att förslag om föreningens
upplösning föreligger.
Vid det sista årsmötet skall beslut fattas om dispositionen av föreningens
behållna tillgångar. Tillgångarna skall användas genom gåva till ideell
organisation eller liknade för ideell och kulturell verksamhet vid Råå Hamn.

___________

Dessa stadgar är senast reviderade och godkända vid årsmötet 2016-03-08 och därefter
slutligen fastställda vid årsmötet 2017-03-15. Varvid detta beslut förklarades med omedelbar
verkan justerat.
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