
Stadgar för Gårviks badortsförening, Munkedal 
 

 Ändamål 

§ 1 Föreningen är en sammanslutning av fastighetsägare i Gårvik 
med omnejd . 

Föreningens uppgift är att: 
Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, samt 
utveckla Gårvik med omnejd, såsom rekreationsområde, till 
gagn för föreningens medlemmar, kommunens invånare och 
besökande. 
Värna och stödja aktivt kultur- och friluftsliv. Söka stöd och 
samarbete med kommunen, föreningar och privata 
intressenter för att främja verksamhetsområdet. 

 

Medlemskap 

§ 2 Medlem i föreningen är fastighetsägare och innehar en röst 
per fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som 
erlagt fastställd medlemsavgift.  

 Icke fastighetsägare som erlägger fastställd medlemsavgift, är 
stödmedlem. Stödmedlem äger rätt att delta på årsmötet, har 
där yttranderätt, men inte rösträtt.  

§ 3 Medlem, som grovt åsidosätter sina plikter mot föreningen 
eller motarbetar dess syften, kan genom beslut av styrelsen 
uteslutas ur föreningen. Är den, som utesluts ur föreningen, 
missnöjd med beslutet, får denne komma till tals vid årsmöte. 

§ 4 Medlem, som utträder ur föreningen eller uteslutits ur 
föreningen förlorar sin del av föreningens behållna tillgångar. 

 

 

 

 

 

  



Styrelsen  

§ 5 Föreningens styrelse består av: ordförande, minst fyra 
ledamöter samt två suppleanter. 
Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen. 

Styrelse väljs på föreningens ordinarie årsmöte. 
Ordföranden utses av årsmötet, väljs på ett år. 
Styrelsens ledamöter utses på två år. 
Styrelsen utser inom sig en sekreterare och en kassör vid sitt 
konstituerande sammanträde. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller 
annan ledamot av styrelsen och är beslutsmässig då mer än 
hälften av ledamöterna är närvarande. 
Suppleant inträder i ledamots frånvaro i vald ordning. 

Det åligger styrelsen att leda och förvalta föreningens 
verksamhet . 

 

Avgifter 

§ 6 Medlem erlägger den årsavgift som fastställs av årsmötet. 
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1/6-31/5 . 

§ 7 Årsmöte eller extra årsmöte, kan besluta om tillfällig extra 
avgift då det är nödvändigt för speciella ändamål. 

 

 Årsmöte 

§ 8 Föreningens årsmöte genomförs företrädesvis under juli 
månad, dock senast 6 månader efter utgången av 
räkenskapsåret. 
Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen utfärdas 
senast 14 dagar före årsmötet. 
Extra årsmöte skall hållas då minst 1/10 av medlemmarna 
begär eller styrelsen så finner lämpligt. Kallelse till extra 
årsmöte ska utfärdas 14 dagar före. 

§ 9 Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter 
utövas vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Varje 
fastighet har en röst enligt § 2. 

 



§ 10 Partipolitiska frågor får inte inom föreningen behandlas. 

§ 11 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter på dagordningen 
förekomma: 

1    Mötets öppnade 
2    Val av ordförande att leda årsmötet 
3    Val av sekreterare för mötet 
4    Val av justeringsmän tillika rösträknare 
5    Godkännande av årsmötets utlysning 
6    Fastställande av röstlängd 
7    Styrelsens verksamhetsberättelse. 
8    Revisorernas berättelse och fastställande av  resultat- och 
      balansräkning 
9    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande 
      verksamhetsår 
11  Inkomna förslag från styrelsen 
12  Inkomna förslag från medlemmar 
13  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
14  Val av ordförande 
15  Val av styrelseledamöter  
16  Val av suppleanter 
17  Val av två revisorer och en ersättare  
18  Val av kommittéer. 
19  Val av valberedning. 
20  Övriga ärenden. 
21  Mötets avslutande 

 
 

§ 12 Beslut fattas med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet, 
såvida ej sluten omröstning begäres. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder 
utom vid val, där lottning skall företagas. 

 

  

 

 

 



Räkenskaper och Revision 

§ 13 Över föreningens verksamhet skall föras erforderliga 
räkenskapsböcker. Över medlemmar skall föras förteckning. 

§ 14 För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens 
förvaltning utses varje år på ordinarie årsmöte två revisorer 
och en suppleant. 

Räkenskaper, förvaltningsberättelse och övriga handlingar 
som berör förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till 
revisorerna senast 2 veckor före årsmötet. 
Granskningen ska vara avslutat och revisionsberättelse med 
till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnad senast en 
vecka före årsmötet. 

 

Stadgeändring och upplösning 

§ 15 Beslut att ändra stadgarna fattas av ordinarie årsmötet. 
Beslutet är giltigt, om total enighet råder. 

           Beslutet är även giltigt, om det har fattas av på två på 
varandra följande årsmöten eller extra årsmöten och på den 
senare biträtts av minst två tredjedelar av de röstberättigade. 

§ 16 Upplöses föreningen skall dess behållna tillgångar disponeras 
på sätt, som bestäms vid samma årsmöte där beslut om 
upplösningen fattas 

§ 17 Föreningens bildades 21 augusti 1954. 
Justering av föreningens stadgar gjorda vid årsmöte 
31/7-2010. 

 

 

	  


