Styrsö Brattens Bryggförening (SBBF)

Stadgar för Styrsö Brattens Bryggförening, antagna vid konstituerande möte den
16 november 1983 och ändrade den 15 augusti 1986, den 18 juni 1987,
15 juni 2006 och 8 juni 2017

___________________________________________________________________________

§1

Styrsö Brattens Bryggförening, SBBF, stiftad 1983, är en sammanslutning av
personer, fysiska eller juridiska, som innehar båtplats vid föreningens bryggor.

§2

Ändamål och syfte
SBBF:s ändamål är att förvalta småbåtshamnen vid Styrsö Bratten samt att äga,
bygga och underhålla småbåtsbryggor i denna hamn jämte därtill hörande
anläggningar.

§3

Medlemskap
Ansökan om medlemskap ingives till styrelsen. Ansökan skall innehålla uppgifter
om namn, adress, telefonnummer och båt. Boende å Styrsö äger företräde.
Ett medlemskap berättigar till en plats för medlems båt vid SBBF:s bryggor.
Medlemskap är en förutsättning för båtplats.
Medlem, som ändrar adress, skall genast skriftligen anmäla denna till kassören.
Medlem är skyldig erlägga av SBBF:s årsmöte fastställda avgifter. Årsavgift skall
erläggas till SBBF senast den dag som framgår av meddelande härom. Medlem, som
ej erlägger föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha förverkat sitt
medlemskap.
Vid inträdet i SBBF skall inträdesavgift erläggas omgående.
Medlem, som ej iakttager SBBF:s föreskrifter kan av styrelsen uteslutas. Uteslutning
ur SBBF skall genast meddelas skriftligen till medlemmen ifråga. Inbetald årsavgift
är förverkad till SBBF.
Medlemskap kan när som helst uppsägas hos styrelsen. Uppsägningen skall vara
skriftlig. Inträdesavgift må erhållas åter om och i den mån ny medlem efterträtt
den utträdande.

1 (4)

Medlemskap får icke överlåtas. Båtplats får ej uthyras i andra hand utan styrelsens
tillstånd. Andrahandshyresgäst åvilar samma skyldigheter som medlem. Medlem är
ansvarig för att av honom anvisad andrahandshyresgäst fullgör sina skyldigheter.
Om medlemskap är delat på flera personer, svarar de en för alla och alla för en
gentemot SBBF.
Medlem, som ett år ej haft egen båt förtöjd vid sin plats, får av styrelsen anmanas
förklara orsaken härtill. Styrelsen må därefter uppsäga sådant medlemskap med
omedelbar verkan.

§4

Beslutande organ
SBBF:s beslutande organ är årsmöte, extra möte och styrelsen.

§5

Verksamhetsår
SBBF:s verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§6

Sammanträde
Ett ordinarie sammanträde, årsmöte, skall årligen hållas under tiden maj – juni.
Extra möte hålles när styrelsen finner så påkallat eller om en fjärdedel av SBBF:s
medlemmar gör framställning härom.
Till sammanträde kallas genom brev och anslag på vardera bryggan minst 14 dagar
före sammanträdet. Vid årsmötet skall verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning och revisionsberättelse samt budgetförslag framläggas. I kallelse till
annat möte skall föranledande ärende angivas.
Medlem äger vid sammanträde en röst per båtplats. Röstning med fullmakt medges.
Ingen är dock berättigad att företräda mer än en annan medlem.
Omröstning sker öppet, men skall, om någon så begär, ske med slutna sedlar och
gäller med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst utom vid
val, då lottning förekommer.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
- Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
- Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst
- Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
- Behandling av revisorernas berättelse.
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- Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
- Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer.
- Beslut om årsavgifter och inträdesavgifter.
- Beslut angående inkomst- och utgiftsstat.
- Val av styrelse för tiden intill dess nästa årsmöte hållits.
- Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden intill dess nästa årsmöte
hållits.
- Val av valberedning ( 2 personer )
- Styrelsens propositioner.
- Medlemmarnas motioner.
- Övriga ärenden.

§7

Styrelse och förvaltning
Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
Ordförande

(val jämna år)

Vice ordförande

(val udda år)

Sekreterare

(val jämna år)

Bryggchef

(val udda år)

Kassör

(val jämna år)

två ordinarie ledamöter och två suppleanter att väljas på tid enligt samma principer
som ovan.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av tre ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande.
Suppleanterna skall kallas till varje styrelsemöte.
Det åligger styrelsen
- att utfärda föreskrifter för hamnens begagnande,
-

att fördela hamnplatser,

-

att tillse att föreskrifterna om hamnens skötsel iakttagas,

-

att uppdra riktlinjer för hamnens skötsel,

-

att förvalta SBBF:s medel samt förelägga årsmötet förslag till inkomst- och
utgiftsstat,
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§8

-

att förelägga årsmötet förslag till avgifter m.m. i hamnen,

-

att fastställa hamnpersonalens arbetsuppgifter,

-

att teckna avtal med båtägarna gällande brygg- och uppläggningsplatser,

-

att hålla kontakt med kommunala och statliga instanser i frågor rörande hamnen
samt

-

att jämväl i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för hamnens skötsel.

Revision
Styrelsen skall genast efter verksamhetsårets utgång upprätta årsbokslut och
överlämna det tillsammans med verksamhetsberättelsen till revisorerna dock senast
1 mars
Revisorerna skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen i god tid, dock senast
1 april Ansvarsfrihet skall till- eller avstyrkas.

§9

Firmateckning
SBBF:s firma tecknas av styrelsen eller som styrelsen beslutar på första styrelsemötet
efter årsmötet.

§ 10

Stadgeändring
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut härom vid två på varandra
följande sammanträden, varav det ena skall vara årsmöte. Åtminstone 6 månader
skall förflyta mellan sammanträdena.

§ 11

SBBF:s upplösning
Beslut om SBBF:s upplösning skall, för att vara giltigt, fattas med tre fjärdedels
majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.
I händelse av SBBF:s upplösning skall förvaltningen av hamnen ske enligt
bestämmelse i arrendeavtal mellan Göteborgs kommun och SBBF.
I händelse av SBBF:s upplösning skall föreningens tillgångar överlämnas till och
bryggorna erbjudas Göteborgs kommun.
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