STADGAR FÖR KALLBADHUSETS VÄNNER I LYSEKIL
ORG. 854600-8684
MED HEMORT l LYSEKIL
BILDATS OKTOBER 1994

§1 Föreningens namn skall vara Kallbadhusets Vänner i Lysekil.
§2. Föreningen skall ha sitt säte i Lysekil.
§3. Föreningen bildades i oktober 1994.
§4. Föreningens organisationsnr. 854600-8684
§5. Stadgar har antagits i november 1994
Stadgar reviderades 2021
§6. Föreningens syfte är att bevara byggnaden och hålla liv i
badtraditionen i Lysekil.
§7. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall
hållas årligen senast i slutet av maj månad och utlysas minst 2
veckor i förväg. Extra Årsmöte med föreningen hålls dessutom då
styrelsen så anser vara nödvändigt eller då minst 10 % av
föreningens medlemmar så fordrar vid skriftlig begäran samt
särskilt angivet ärende. Kallelse sker genom annons i
ortspressen samt genom anslag.
§8. Årsmötesförhandlingarna ska uppta följande punkter:
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Styrelsens ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9.
Val av ordförande och styrelseledamöter
10.
Val av valberedning
11.
Val av 2 revisorer och en suppleant
12.
Fastställande av medlemsavgift
13.
Inkomna motioner
14.
Övriga frågor
15.
Mötet avslutande
§7. Firmatecknare är ordförande, kassör och sekreterare – två i
förening.
§8. Röstberättigad vid årsmötet är den som betalat medlemsavgift
det gångna verksamhetsåret samt vid extra Årsmöte, det innevarande verksamhetsåret. Omröstning sker öppet eller slutet
enl. mötets beslut. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.
§9 Inkomna motioner till årsmötet skall vara sekreteraren skriftligen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet.
§10 Föreningens räkenskapsår tillika verksamhetsår löper från 1
januari till 31 december.
Verksamheten skall granskas av revisorerna. Dessa skall genom
styrelsens försorg erhålla erforderliga handlingar i god tid för
granskning.
§11 Styrelsen sammanträder på kallelsen av ordföranden. Protkoll skrivs vid samtliga mötet.
§12 Styrelsen ska, förutom ordföranden, bestå av minst fem ledamöter jämte två suppleanter. Ordföranden väljes på ett år,
övriga ledamöter för två år, varav hälften varje år.
Styrelsesuppleanter väljes för 1 år.

Styrelsen ska leda verksamheten enligt föreningen syfte.
För att styrelsen ska vara beslutsmässiga måste minst fem
ledamöter vara närvarande.
Styrelsen utser inom sig övriga styrelseposter utom ordföranden.
Styrelsen har möjlighet att adjungerade person till
styrelsemötet dock utan rösträtt.
Styrelsen skall hålla minst 6 styrelsemöten per år.
Revisorerna jämte en suppleant väljes på 1 år.
§13 För ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen
erfordras beslut av två på varandra följande möten med minst 2
månaders mellanrum, varav det ena ska vara ett Årsmöte.
För beslut erfordras att 2 tredjedelar av de närvarande
är ense om beslutet.
Vi föreningens upplösning skall sista Årsmötet bestämma hur
eventuella tillgångar ska disponeras.
Föreningens handlingar m.m. skall arkiveras hos Stadsarkivet.
§14 Medlem som inte har betalt medlemsavgift får anses ha begärt
sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall
genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

