
Stadgar för Sjöhåla Båtförening reviderade  

och antagna vid årsmöte 2018-03-26. 

 

 

§1 ÄNDAMÅL: 

Sjöhåla Båtförening har till uppgift att inom föreningens stadgar, tillvarata och främja 

medlemmarnas intresse. 

 

§2 MEDLEMSKAP: 

Medlemskap i Sjöhåla Båtförening är juridiskt kopplat till: 

1. 30st Fastigheter med fastighetsbeteckningarna Sjöhåla:   

1:29,1:30,1:31,1:32,1:33,1:34,1:35,1:36,1:37,1:38,1:39,1:40,1:41,1:42,1:

43,1:44,1:45,1:46,1:47,1:48,1:49,1:50,1:51,1:52,1:53,1:54,1:55,1:56,1:5

7,1:58  

Som alla ingår i servitutet från Inskrivningsmyndigheten Stenungsunds Domsaga 

bevis dat. 26.9.1973 nr 9656 

2. 7st Fastigheter med fastighetsbeteckningarna Holm Västra:  

1:4,1:9,1:10,1:12,1:17,1:26,1:27 

Medlemskapet och dess båtplats är knutet till respektive fastighet och kan inte ensamt 

säljas. 

 

§3 AVGIFTER: 

Till Sjöhåla Båtförening skall varje medlem senast 1 maj betala en årlig avgift avseende 

underhåll och driftskostnader, som bestäms vid årsmötet. Om så är nödvändigt kan 

styrelsen utlysa extra möte och besluta om extra uttaxering. 

 

§4 ORDNINGSREGLER:  

Medlemmar får inte själva utföra hamnarbete, uppföra brygga, lägga ut bojar eller annan 

förtöjningsanordning utan styrelsens godkännande. 

Medlem får inte byta båtplats med annan medlem utan att meddela styrelsen. 

Alla förtöjningar skall vara fjäderavlastade. 

Båtar skall vara försedda med lämpligt antal fendrar mot Y-bom och grannbåt. 

 

 



 

 

 

 

§ 5 UTHYRNING AV BÅTPLATS I ANDRA HAND: 

Medlem äger rätt att hyra ut sin plats på följande villkor: 

1. Medlem måste själv skaffa hyresgäst till sin plats. 

2. Medlemmen måste anmäla hyresgästens namn, adress och telefonnummer till 

styrelsen.  

3. Då båtplatsen hyrs ut i andrahand är hyresavgiften för närvarande 4000 sek per 

år och plats, varav 3500 sek går till medlemmen och 500 sek inbetalas till Sjöhåla 

Båtförening för administrativt arbete. Beslut om ändring av hyresavgiften kan 

endast tas vid årsmöte. 

 

§7 ÖVERLÅTELSE AV BÅTPLATS: 

Båtplatsen är knuten till fastigheten enligt § 2 och kan inte ensamt säljas, medlem får ej 

utan att meddela styrelsen byta båtplats med annan.  

 

§8 SAMMANTRÄDEN: 

Årsmöten skall genomföras före utgången av mars månad med kallelse genom anslag på 

anslagsplatser och/eller genom e-mail. 

Vid årsmöte skall följande behandlas: 

a) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

b) Val av 2 protokollsjusterare. 

c) Styrelsens årsberättelse. 

d) Revisorernas berättelse. 

e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

f) Beslut om nästkommande årsavgift. 

g) Val av 5 styrelseledamöter samt 1 suppleant. 

h) Val av 2 st revisorer samt 1 revisorssuppleant 

i) Utse Valberedning 

 



§9 STYRELSEN: 

1. Skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant varav 2 styrelsemedlemmar bör vara 

från Västra Holm. 

2. Mandattiden för Sjöhåla Båtförenings styrelse skall vara 2 år, varvid halva 

styrelsen väljs växelvis. 

3. Styrelsen handhar Sjöhåla Båtförenings verksamhet och tillser att densamma 

utövas i överensstämmelse med dess stadgar och fattade beslut. Styrelsen kan 

inom sig utse arbetsutskott, som närmast svarar för förvaltningen och 

verksamheten. 

 

§10 REVISION: 

Sjöhåla Båtförenings räkenskaper avslutas per årsmöte. För granskning av 

räkenskaperna och förvaltning väljs vid årsmötet två revisorer och 1 revisorssuppleant. 

 

§11 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER: 

Alla beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal blir den mening gällande, som 

ordföranden biträder. 

Kallelse till föreningsårsmöte utfärdas senast 14 dagar före mötet. 

 

§12 ÄNDRING AV STADGAR: 

Förslag till ändring och/eller tillägg till dessa stadgar kan endast behandlas vid Sjöhåla 

Båtförenings årsmöte. 

 

§13 UPPLÖSNING: 

Upplösning av Sjöhåla Båtförening kan endast ske på årsmötet och med två tredjedelars 

majoritet. Tillgångarna skall tillfalla medlemmarna och dess beslut om fördelning skall 

ske i enlighet med Sjöhåla Båtförenings medlemmar. 

 

§14 Giltighet av stadgar: 

Dessa stadgar är ursprungligen beslutade att gälla från och med den 1986-08-09 och är 

reviderade och fastställda vid extra årsmöte 2011-04-16 samt vid årsmöte 2018-03-26. 

 

STYRELSEN för SJÖHÅLA BÅTFÖREMIMG 


