
Stadgar för Anfasteröds Bryggförening, Ljungskile 2018

Föreningen namn: Anfasteröds Bryggförening, Ljungskile

Sätesort: Ljungskile

Ändamål: Driva Ponton/Flytbrygga med 68 småbåtsplatser för Anfasteröd Gårdsviks 
räkning på camping med ovan nämnda namn, 4 månader om året.

Medlemskap finns i två kategorier:
Medlem med andelsägande och båtplats under 2019 och 2020, (avslutas from 2021),
därefter:
Medlemskap i form av båtplats utan delägande, fortlöpande årsvis.

Medlemskap har den som: 
 betalar årsavgift

 deltager på arbetsdagar höst och vår, samt när det påkallas från styrelsen, alt. 
betalar högre avgift för att slippa arbetsdagar

 sköter sin båtplats och sina förtöjningar samt har båt anpassad för båtplatsen

 har sin båt försäkrad

Medlemskap kan upphöra:
 på medlems begäran efter avslutad säsong

 på styrelsens begäran om man inte uppfyller ovan beskrivna krav på 
medlemskap

 Om båtplats hyrs ut i andra hand.

Styrelse:
 Styrelsemedlemmar väljs på årsmöte i augusti, kallelse anslås minst en månad 

i förväg.

 Antal styrelsemedlemmar bör vara minst 5 st

 2 alt. 3 väljs vid start på ett resp. två år och omval/nyval av 
styrelsemedlemmar sker sedan varje år, men aldrig hela styrelsen, om inte 
detta är påkallat av andra orsaker.



 Styrelsen kan om årsmöte så bestämmer få konstituera sig själva i ett 
konstituerande möte.

 Ekonomiansvarig och firmatecknare skall väljas av årsmöte.

 Revisor väljs av årsmöte

 Verksamhetsår och räkenskapsår är från 1/1 till 31/12

 Årsmöte är beslutande organ och sk vårmöte i början/mitten maj är 
rådgivande/arbetsfördelande inför säsongsstart.

 Stadgeändringar Initieras på vårmöte och beslut tas på efterföljande årsmöte.

 Årsmöte kan upplösa föreningen.

 Upplösning av föreningen och dess innestående medel regleras de två första 
åren genom att medlemmar med andelsägande/insatser löses ut och sedan 
fördelas resterande innestående medel mellan medlemmarna.

 Det skall/kan inte finnas någon garanti att insatser i sin helhet kan inlösas.
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