
  STADGAR 
          för 
Hårte fiskehamnsförening utan personlig ansvarighet. 

 

  § 1. 

  Föreningens ändamål. 
Föreningen, vars firma är Hårte fiskehamnsförening utan personlig ansvarighet, och vars 

verksamhetsområde utgöres av Hårte fiskeläge, har till ändamål att för medlemmarnas räkning 

förvärva hamn- och strandområde vid Hårte fiskeläge samt använda detsamma till medlemmarnas 

ekonomiska nytta genom anordnande, förvaltande och vårdande av en fiskehamn. 

 

  § 2. 

 Medlemmarnas ansvarighet. 
För föreningens förbindelser svara allenast dess egna tillgångar, förfallna men ej guldna 

insatser och andra avgifter inberäknade. 

 

 § 3. 

 Medlemmar i föreningen. 
Till Medlemmar i föreningen kunna antagas yrkesfiskare, arrendatorer av plats för sjöbodar, 

fritidshus och annan byggnad, boende inom och utom föreningens verksamhetsområde. 

 Till medlem må dock efter styrelsens beprövande i särskilda fall antagas andra personer, som 

passiva medlemmar, vilka äro intresserade av denna förenings verksamhet. 

 

  § 4. 

 Medlemsavgifter. 
Insats för medlemsskap erlägger varje antagen medlem, fastställd av föreningsstämman. 

Årsavgifter och uttaxeringar, beslutas av års- eller extrastämma. 

 

 § 5. 

 Ansökan om inträde. 
Den, som söker inträde i föreningen, skall därom till styrelsen ingiva med egen handteckning 

bevittnad namnunderskrift försedd ansökan. Vid ansökningen skall fogas den avgift, som enligt § 4 

skall såsom insats kontant erläggas. Styrelsen prövar gjord ansökan samt beslutar, huruvida den 

inträdessökande skall vinna inträde eller ej. Inträde kan ske på vilken tid som helst under 

räkenskapsåret. Inträdessökande skall anses som medlem av föreningen, så snart styrelsen beviljat 

hans ansökan och därom lämnat honom meddelande. 

 



 § 6. 

 Om utträde ur föreningen. 
Medlem äger rätt att efter uppsägning utträda ur föreningen, försedd med medlems 

egenhändiga bevittnade namnunderskrift överlämnas till styrelsen. Avgång ur föreningen skall anses 

äga rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som infaller näst efter sex månader från uppsägningen. 

efter uppsägning avgången medlem äger icke utfå gjord insats. Däremot äger han utfå vad på honom 

belöper av beslutad vinstutdelning på sätt å tid, som stadgas i § 15 av lagen om ekonomiska 

föreningar, dock med den begränsning, att utbetalning ur föreningens fonder ej må för ändamålet äga 

rum. 

 

 § 7. 

 Uteslutande ur föreningen. 
Förutom på de i föreningslagen angivna grunder äger styrelsen rätt att ur föreningen utesluta 

medlem:  

1) Om han icke uppfyller sina förbindelser till föreningen.  

2) Om han handlar på sätt som strider emot eller skadar föreningens intressen. samt  

3) Om han bliver försatt i konkurs.  

Utesluten medlem, som icke åtnöjes med styrelsens beslut, äger hänskjuta frågan härom till 

föreningsstämmans avgörande. Utesluten medlem har förverkat all rätt till vinstdelning och andel i 

föreningens tillgångar. 

 

 § 8. 

 Styrelsens sammansättning. 
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse om minst tre, högst fem, å ordinarie 

föreningsstämma för två år valda föreningsmedlemmar. För varje styrelseledamot utses en suppleant. 

Av styrelsens ledamöter och suppleanter skola vid första årets slut efter lottning avgå halva antalet 

eller, därest deras antal är ojämnt, det antal, som är mindre än hälften. Avgående styrelseledamöter 

och suppleanter kunna återväljas. 

Styrelsen har sitt säte i Hårte fiskeläge. 

 

  § 9. 

  Styrelsesammanträden. Firmateckning. Styrelsens befogenhet.. 
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och firmatecknare samt inom eller utom 

sig sekreterare och kassaförvaltare, tillika räkenskapsförare och hamnuppbördsman. Ordföranden 

kallar styrelsen till sammanträde, när han så finner nödigt eller sådant av minst halva antalet 

styrelseledamöter skriftligen påytkas. Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter äro närvarande. 

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt, men vid lika röstetal gäller den mening, 

ordföranden biträder. Vid styrelsens sammanträden föras protokoll, som justeras vid nästa 

sammanträde eller, om så erfordras, dessförinnan av två särskilt utsedda justeringsmän. 

Styrelsen äger icke utan föreningsstämmans bemyndigande upptaga lån. 

Det åligger styrelsen att tillse, att hamntaxa och hamnordning ständigt finnas för föreningens 

hamn fastställda i vederbörlig ordning. 



  § 10. 

  Föreningsstämman och rösträtt där. 
Årligen i april månad skall hållas ordinarie föreningsstämma å ort, som styrelsen bestämmer. 

Extra stämma skall av styrelsen utlysas, då den så finner nödigt eller då för uppgivet ändamål så 

påfordras av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. 

Kallelse till föreningsstämma skall med upptagande av förekommande ärenden ske genom 

anslag å inom Hårte hamnområde befintlig anslagstavla. Kallelseåtgärder skola vara vidtagna minst 

fjorton dagar före ordinarie och minst fem dagar före extra föreningsstämma. 

Andra meddelanden till medlemmarna än kallelser ske genom anslag på sätt ovan angivits eller 

genom brev.  

Medlem äger endast en (1) röst, vid föreningsstämma och extrastämma. 

Rösträtt får endast utövas under § 3. upptagna arrendeobjekt, vid medlems rösträtt skall 

upprättat kontrakt ligga till grund för utövandet av rösträtten vid föreningsstämma och extrastämma, 

samt att föreningens beslutade avgift är erlagd. Ägare till delägarfastigheter, tillkommer rösträtten 

arrendeinnehavaren som företräder densamma. 

Ombud får ej företräda mer än en (1) medlem genom fullmakt. Innehavare av rättighet i 

delägarfastighet, samt passiva medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid års- och extrastämma. 

Arrendeinnehavande av upplåtelse till båtar och båtplatser medger ingen rösträtt, närvaro- eller 

yttranderätt. 

 

  § 11. 

  Beslut vid föreningsstämma. 
Förhandlingarna vid föreningsstämma ledas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne 

av dess vice ordförande. Äro båda förhindrade, väljer stämman ordförande för dagen. 

Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits, utom i fråga 

om stadgeändring eller föreningens upplösning, för vilka fall särskilda bestämmelser meddelas här 

nedan. 

Vid lika röstetal avgöras val genom lottning, men i övriga frågor gäller för dyligt fall den mening, 

ordföranden biträder. 

 

 § 12. 

 Ärenden vid föreningsstämma. 
Å ordinarie föreningsstämma förekomma följande ärenden: 

1) Val av ordförande vid stämman, då så erfordras. 

2) Uppgörande och godkännande av röstlängd samt granskning och godkännande av 

  kallelse till stämman. 

3) Val av justeringsmän. 

4) Föredragande av styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under det  

 föregående verksamhetsåret med därtill hörande sammandrag av föreningens  

 räkenskaper samt av revisorernas berättelse. 

5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års räkenskaper och förvaltning. 

6) Fråga om användning av årets vinst eller täckande av möjligen uppkommen förlust. 



7) Fråga om arvode till styrelseledamöterna, sekreterare, kassaförvaltare och revisorer. 

8) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

9) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

10) Övriga förslag och framställningar, vilka blivit av styrelsen väckta eller  

 som hos styrelsen skriftligen avlämnats i så god tid, att de kunnat i kallelsen till  

 stämman upptagas, samt andra ärenden, vilka jämlikt § 35 i lagen om ekonomiska  

 föreningar den 22 juni 1911 må till behandling kunna upptagas. 

 

 § 13. 

  Revisorer och räkenskaper. 
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. 

Särskilda räkenskaper skola föras över den hamnkassa till vilken alla hamnavgifter enligt 

fastställd hamntaxa ävensom alla avgifter för platser inom hamnområdet skola inflyta. Till en fond för 

underhålls- och förbättringsarbeten after väg- och vattenbyggnadsstyrelsens beprövande skall vid 

varje årsslut avsättas viss del av den sålunda influtna bruttoinkomsten från hamnrörelsen. Denna del 

bestämmes tillsvidare till 30 procent. Den ifrågavarande underhållsfonden skall göras räntebärande 

genom insättande i bank å på sådant sätt spärrad räkning, att medel av denna fond ej må lyftas i 

vidare mån, än Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen sådant medgiver. 

Alla räkenskaper skola jämte styrelsens förvaltningsberättelse senast den 10 februari 

påföljande år vara tillgängliga för revisorerna, vilka före februari månads utgång däröver giva 

berättelse. 

Revisorerna äga när som helst tillgång till föreningens räkenskaper, värdehandlingar och övriga 

handlingar samt kunna, när de så finna nödvändigt och styrelsen ej inom en vecka efterkommit av 

dem gjord påfordran därom, utlysa extra föreningsstämma. 

Revisorerna skola till antalet vara två med lika antal suppleanter och väljas av ordinarie 

föreningsstämman för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. 

Före den 1 mars skall genom styrelsens försorg avskrift av styrelsens förvaltningsberättelse 

jämte sammandrag av föreningens bokslut samt fullständig avskrift av ovan nämnda hamnkassas 

bokslut överlämnas till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för granskning. 

 

  § 14. 

  Vinstfördelning. 
Har under räkenskapsåret vinst uppstått, avsättes minst 10 % därav till en reservfond. 

Avsättning till reservfonden behöver dock ej ske sedan fonden uppgått till 3.000 kronor. 

 

  § 15. 

  Stadgeändring. 
Beträffande ändring i stadgarna gäller vad i lagen om ekonomiska föreningar av den 22 juni 

1911 finnes stadgat. Härutöver skola för ändring av denna . § samt §§ 13, 16 och 17 erfordras Kungl. 

väg- och vattenbyggnadsstyrelsens godkännande. 

 



  § 16. 

  Upplösning. 
I avseende å besluts fattande angående föreningens upplösning gäller, vad lagen om 

ekonomiska föreningar därom stadgar. 

Upplöses föreningen skola, sedan föreningens alla skulder blivit guldna återstående tillgångar 

med undantag av hamnen och dess områden samt den hamnkassa, som avses i § 4 mom 6 av 

nådiga kungörelsen 10 augusta 1928 angående statsbidrag till byggande, förbättring och underhåll av 

allmäna hamnar och farleder, fördelas mellan medlemmarna. I fråga om hamnen och dess områden 

samt ovan nämnda hamnkassa skall för dyligt fall gälla, att föreningens rätt till dessa skall överlåtas till 

Kungl. Maj:t och Kronan eller/och till av Kungl. Maj:t och Kronan godkänd myndighet eller juridisk 

person. 

 

  § 17. 

  Inskränkningar i föreningens rättigheter.. 
Föreningen äger ej inteckna eller med äganderätt överlåta hamnen och dess områden utan 

medgivande av Kungl. väg och vattenbyggnadsstyrelsen och har skyldighet att i händelse av 

likvidation meddela Kungl. väg och vattenbyggnadsstyrelsen härom. Väg och 

vattenbyggnadsstyrelsens medgivande erfordras likaledes för alla upplåtelser av nyttjanderatt till 

hamnen eller dess områden, vilka icke innebära allenast uthyrande för kortare tid än 10 år av mindre 

delar av hamnområdet.  

 

  § 18. 

  Kompletterande bestämmelser. 
Beträffande de förhållanden, varom stadgande härovan icke upptagits tillämpas 

bestämmelserna i gällande lag om ekonomiska föreningar. 

 

 

 

Att ovanstående stadgar godkändes vid årsstämmorna  

med Hårte fiskehamnsförening den 17 juni 1995 och den 7 juni 1996 betygas: 

 

 

 

___________________   ______________________ 

Ulf Nygårds Ordförande  Leif Sjöberg Firmatecknare 

 

Bevittnas 

 

___________________   ______________________ 

 


