Stadgar för
Båstad Turism och Näringsliv Ekonomisk förening
§1

Firma

Föreningens firma är Båstad Turism och Näringsliv Ekonomisk förening
§2

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen och verka för att Båstads
kommun utvecklas som attraktiv plats för företag, besökare och boende. Det ska ske i nära
samverkan med Båstads kommun och genomföras antingen direkt i föreningen eller i av
föreningen helägt eller delägt dotterbolag.
Föreningen ska bedriva utvecklingsprojekt, informations- och turistbyråverksamhet samt
genomföra aktiviteter och på annat sätt stimulera till utveckling av näringslivet.
Verksamheten ska ske i samverkan med föreningens medlemmar och andra aktörer lokalt och
regionalt. Medlemmarna erbjuds att delta i föreningens verksamhet och begagna föreningens
tjänster.
§3

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Båstads kommun.
§4

Medlemskap

Till medlem kan antas juridiska och fysiska personer som verkar inom gränserna för Båstads
kommun och som kan förväntas följa föreningens stadgar och bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
§5

Insats

Medlem ska erlägga dels en insats, dels en årlig serviceavgift. Insatsen uppgår till 500 kr och
betalas kontant vid inträdet i föreningen. Serviceavgiften ska baseras på respektive medlems
omsättning eller grundas på andra principer, vilka fastställs årsstämman, och regleras i avtal
mellan föreningen och berörd medlem. Högsta belopp för serviceavgiften är 25 000 kr.
Inträdesavgiften återbetalas ej vid medlems eventuella utträde. Vid fusion mellan föreningar
anses inträdesavgiften erlagd till den ursprungliga föreningen.

§6

Överlåtelse av andel

Om medlemsföretag överlåtes till annan ägare ska överlåtande medlem verka för att
medlemskapet bibehålles.
§7

Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligt. Uppsägning får inte ske förrän tidigast två år
efter det att medlemmen inträtt i föreningen och verkställs vid utgången av det räkenskapsår
som infaller näst efter månaden efter det att medlemmen har sagt upp sitt medlemskap. I lagen
om ekonomiska föreningar finns särskilda bestämmelser beträffande utträde i vissa
sammanhang.
§8

Uteslutning av medlem

Medlem kan uteslutas antingen genom att årliga avgiften inte betalats i föreskriven tid och
inte heller efter påminnelse eller genom att bryta mot stadgarna, uppenbarligen skada
föreningen eller uppenbarligen motarbeta dess intressen. Styrelsen beslutar i frågan om
uteslutning.
§9

Föreningens organ

Föreningens organ utgörs av föreningsstämma, styrelse, revisorer samt valberedning.
§ 10

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före mars månads utgång. Kallelse till
föreningsstämma ska ske skriftligt via brev eller e-mail tidigast sex veckor och senast två
veckor före ordinarie stämma och två veckor före extra stämma. Andra meddelanden till
medlemmarna sker via e-mail eller på föreningens hemsida.
Motion som ska behandlas av föreningsstämman ska vara inlämnad till styrelsen senast vid
det datum som framgår av kallelsen till stämman.
Vid föreningsstämma äger medlem delta med en röst. Rösträtt vid stämman har den som
senast den 31 december året före stämman har intagits som medlem av styrelsen och fullgjort
sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen.
Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande vid stämman
Val av protokollssekreterare vid stämman
Godkännande av röstlängd
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Godkännande av dagordningen
Framläggande av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av vinst eller
förlust enligt balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och VD
10. Behandling av eventuella övriga förslag
11. Behandling av eventuella motioner
12. Fastställande av årsavgift
13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
14. Beslut om antalet styrelseledamöter
15. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
16. Val av revisorer
17. Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen
§ 11

Styrelse

Föreningens styrelse ska förutom ordförande bestå av minst sex och högst elva ledamöter. En
av styrelsens ledamöter ska nomineras av Båstad kommun och utses för en tid av ett år.
Styrelsen har inga ersättare. Ordföranden utses för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för
två år. Vid första valtillfället utses halva styrelsen på ett år och andra på två år.
Mandatperioden gäller t.o.m. ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutsmässig när minst
halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I
styrelsen bör ingå företrädare för skilda branscher och storlek på företag.
§ 12

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två personer som utses av styrelsen. Föreningens VD kan vara
en av dessa personer.
§ 13

Revisorer

Vid ordinarie föreningsstämma utses en revisor med ersättare. Revisor utses för en
mandatperiod om ett år. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd.
§ 14

Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma utses en valberedning med uppgift att förbereda val vid
kommande ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av sammankallande och
ytterligare två ledamöter. Mandatperioden för valberedningen är ett år.
§ 15

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 16

Uppkommen vinst

Vinst i föreningens rörelse får avsättas till reservfond. Överskjutande vinstbelopp får enligt
beslut av föreningsstämman användas för andra insatser i enlighet med föreningens ändamål.
Utdelning av vinst eller återbäring till medlem får inte ske.

§ 17

Föreningens upplösning

Vid upplösning av föreningen ska föreningsstämman besluta om hur föreningens tillgångar
ska fördelas. Stämman ska därvid så långt möjligt ta hänsyn till att tillgångarna fördelas till
juridisk person med verksamhet som ligger i linje med föreningens ändamål. Om detta inte är
möjligt, ska föreningens tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda
medlemsinsatser.
§ 18

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar (lag
1987:667 om ekonomiska föreningar).

