
Stadgar för Sörfjärdens Intresseförening antagna 
av ordinarie årsmöte den 12 juli 2015  
 
§ 1  
Föreningens ändamål  
Föreningens syfte är att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i deras 
egenskap av boende vid Sörfjärden.  
 
§ 2  
Medlemskap  
Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som äger, arrenderar eller 
varaktigt bebor fastighet i Sörfjärden.  
 
§ 3  
Styrelsens sammansättning  
Ledningen av föreningens verksamhet handhaves av en styrelse med fem 
ledamöter med två suppleanter. Ordföranden för föreningen väljes av årsmötet. 
I övrigt konstituerar sig styrelsen med vice ordförande, kassör och sekreterare.  
Föreningens ordförande väljs på ett år. Ordinarie styrelseledamöter och övriga 
funktionärer väljs på två år. Val sker genom nyval eller omval samt även 
fyllnadsval.  
Fyllnadsval avser den tid som återstår av den ordinarie ledamotens uppdrag.  
 
§ 4  
Föreningens årsmöte, verksamhetsår, räkenskapsår  
Föreningen håller ordinarie årsmöte före den 15 augusti varje år vid Sörfjärden. 
Vid årsmötet väljes ledamöter till styrelsen, två suppleanter för styrelsen, två 
revisorer med suppleanter, klubbmästare samt två medlemmar till valberedning.  
Verksamhetsåret och räkenskapsåret löper från 1/7 till 30/6.  
 
§ 5  
Medlems rösträtt  
Varje medlem har en röst.  
 
§ 6  
Årsavgiften  
Årsmötet fastställer föreningens årsavgift.  
 
§ 7  
Kallelse till sammanträde  
Kallelse till årsmötet eller annat sammanträde utfärdas av styrelsen och anslås 
på lämpliga platser vid Sörfjärden minst fyra dagar före sammanträdet.  
 
§ 8  
Föreningens upphörande  
Om skäl till nedläggning av föreningens verksamhet skulle uppstå skall beslut 
härom fattas av ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte hållet inom 14 dagar 
efter ordinarie årsmöte. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör 
ordförandens röst beslutet. Fördelningen av föreningens eventuella skulder eller 
tillgångar beslutas vid det extra årsmöte där beslut om nedläggning slutligt 
fattas. Beslutet fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal avgör 
ordförandens röst beslutet.  
 
§ 9  
Föreningens stadgar  
Ändring av föreningens stadgar beslutas av årsmötet med enkel majoritet.  
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