
Stadgar för Byviken Holmön ekonomisk förening  
 
 
§ 1 Föreningens firma och namn 
Föreningens firma och namn är Byviken Holmön ekonomisk förening.  
 
§ 2 Föreningens ändamål  
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att förvärva Holmö hamn 1:1, äga, förvalta fast och lös egendom samt 
utveckla Holmö hamn i enlighet med medlemmarnas intressen. Härvid ska 
tillgodoses miljö-, natur- och kulturvärden, gästhamn, badplats och grönområden 
för besökare och boende på Holmön samt behov av båtplatser för medlemmar. 
Medlemmar kan nyttja föreningens tjänster och skall delta med egna 
arbetsinstatser. För en effektiv och ekonomisk förvaltning kan särskilda organ 
instiftas för förvaltning av specifika delar, t ex en bryggsektion för drift och 
fördelning av båtplatser till medlemmarna.  
 
§ 3 Styrelsens säte  
Styrelsen har sitt säte på Holmön i Umeå kommun.  
 
§ 4 Medlemskap  
Till medlem kan antas myndig fysisk eller juridisk person som delar föreningens 
mål och förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut, samt som kan 
antas komma att, som medlem, bidra till förverkligandet av föreningens mål. 
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen och skall vara försedd med 
sökandes egenhändiga underskrift.  
 
§ 5 Medlemsinsats, avgifter och arvoden 
Medlemsinsatsen är 500 kronor. Varje medlem skall delta med en (1) insats. 
Insatsen erlägges kontant vid inträde i föreningen. Varje medlem erlägger även 
en årsavgift om högst 1000 kr. Årsavgiften fastställs vid årsstämman på förslag 
av styrelsen. Årsstämman fastställer arvoden för styrelsefunktionärer i förenin-
gen. Medlemmarna kan även åläggas ideella arbetsinsatser för föreningens verk-
samhet. Medlem som inte kan eller har möjlighet att utföra ideella arbetsinsatser 
kan ersätta föreningen till motsvarande värde (kostnad per arbetad timme), som 
fastställs av årsstämman.   
 
§ 6 Medlems utträde  
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen. Avgång ur föreningen, 
såväl beroende på egen frivillig uppsägning som på uteslutning, äger rum vid 
den bokslutspunkt som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen eller 
uteslutningen. Medlem som begärt utträde ur föreningen äger rätt att återfå sin 
insats.  
 
§ 7 Medlemsuteslutning  
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller 
motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. 
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma 
genom att anmäla detta till styrelsen inom tre månader från det att meddelandet 
om uteslutning avsänts till honom. Medlem som blivit utesluten ur föreningen, får 
inte fram till avgången delta i överläggningar och beslut om föreningens 
angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå sin insats.  



§ 8 Styrelsen  
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst fem (5) och 
högst nio (9) ledamöter och lägst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. 
Ordförande väljs på ett år och övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs på 
två år, dock så att halva styrelsen vid första styrelsevalet utses på ett år. 
Styrelsen skall senast den 15 juni lämna sina redovisningshandlingar till 
revisorerna.  
 
§ 9 Revisorer  
Föreningsstämman skall välja två (2) revisorer samt två (2) suppleanter för 
dessa. Dessa väljs för tiden framtill nästkommande ordinarie föreningsstämma. 
Revisorerna skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse före utgången 
av juni månad.  
 
§ 10 Firmatecknare  
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser, 
dock alltid två i förening. Kassören äger dock rätt att ensam teckna nödvändiga 
handlingar för den löpande ekonomiska verksamheten. 
 
§ 11 Överskottets fördelning  
Uppkommer överskott skall detta avsättas till en investeringsfond, sedan i lag 
föreskriven avskrivning skett, eller överföras i ny räkning för kommande 
verksamhetsår.  
 
§ 12 Räkenskapsår  
Föreningens räkenskapsår omfattar 1 maj – 30 april.  
 
§ 13 Föreningsstämma, medlemsmöte  
Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie 
stämma genomförs årligen senast under juli månad. Efter beslut av styrelsen, 
revisorerna eller om minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen begär skall extra 
stämma utlysas för visst bestämt ändamål. Vid föreningsstämma är varje med-
lem, vilken inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits, och som fullgjort sina för-
pliktelser mot föreningen, röstberättigad och har en röst. Kallelse till förenings-
stämma skall ske senast fjorton dagar före ordinarie och senast sju dagar före 
extra stämma, via e-post till medlemmarna samt på Holmöportalen och genom 
anslag på anslagstavla vid Skolan och affären. Medlemmar som anmäler behov 
kan få kallelse med post. Vid den ordinarie stämman skall minst följande ärenden 
behandlas:  
 
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för 

stämman.  
2. Fastställande av röstlängd.  
3. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.  
4. Godkännande av dagordning 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.  
6. Årsredovisning 
7. Revisorernas berättelse.  
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
10.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.  
11.Fastställande av årsavgift och arvoden 



12.Beslut om antal styrelseledamöter 
13.Val av ordförande för föreningen.  
14.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.  
15.Val av revisorer och suppleanter.  
16.Val av valberedning och suppleanter 
17. Ev övriga val 
18.Motioner 
19.Propositioner 
20.Övriga frågor 
 
§ 14 Meddelanden  
Andra meddelanden än kallelser till föreningsstämman skall lämnas till 
medlemmarna via e-post, på Holmöportalen och på anslagstavla vid skolan och 
affären.  
 
§ 15 Motioner  
Motioner till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den sista 
juni.  
 
§ 16 Stadgeändring  
Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap §§ 14 och 15 i lagen 
1987:667 om ekonomiska föreningar.  
 
§ 17 Upplösning  
Upplöses föreningen skall medlemmarna, om överskott föreligger, först få 
tillbaka sina insatser. Återstående tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.  
 
§ 18 Övrigt  
I övrigt gäller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.  
 
Att förestående stadgar blivit antagna av styrelsen på uppdrag av det allmänna 
mötet den 1 oktober 2006 intygas:  
 
 

 
Olle Nygren 
Ordförande  
 


