
 

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand 

 

 

§ 1 Organisationen  

Föreningen Gnisvärd och Tofta strand bildades den 29 juli 2014. Föreningen är 

bildad under svensk rätt och tillämpningen och tolkningen av dessa stadgar ska ske 

enligt svensk rätt. 

 

§ 2 Ändamål  

Föreningen, som drivs utan vinstintressen, har till ändamål att främja ett långsiktigt 

hållbart nyttjande av strandområdet vid Gnisvärd och Tofta bad genom att 

tillsammans 

 se till att strandheden och dynerna mellan Gnisvärd och Tofta bad hålls öppna 

och behåller sina höga botaniska värden, samtidigt som de är tillgängliga för 

allmänhetens bad- och friluftsliv, 

 skapa intresse för och öka kunskapen om Gnisvärds och Tofta strands natur- 

och kulturmiljöer och om hur området har använts historiskt, 

 genom restaurering och återkommande skötsel gynna både typiska och 

sällsynta insekter, fåglar, växter och svampar och 

 vara ett forum för samverkan och diskussion om utveckling av friluftsliv och 

besöksnäring i området, i samklang med områdets värden. 

 

§ 3 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsstämma, extra föreningsstämma och styrelse.  

 

§ 4 Styrelsens säte  

Styrelsen har sitt säte i Gotlands kommun. 

 

§ 5 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av 

ordföranden.  

 

§ 6 Verksamhetsår och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår utgörs av kalenderår.  

 

§ 7 Medlemmar 

Föreningen är öppen för samfällighetsföreningar och strandsamfälligheter samt 

övriga organisationer och företag som har lokal anknytning till Gnisvärd och Tofta 

strand.  

Medlemskap beviljas av styrelsen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av 

styrelsen. I beslutet ska skälen för ställningstagandet redovisas.  
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§ 8 Avgifter 

Medlem ska till föreningen betala årsavgift enligt årsstämmas beslut. 

 

§ 9 Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och 

anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Vid utträde äger medlemmen ingen 

rätt till återbetalning av betalda avgifter. 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande 

verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i 

sådant fall genom att företaget/organisationen avförs från medlemsförteckningen. 

 

§ 10 Uteslutning 

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne uppenbarligen skadat föreningens 

intressen. Beslut om uteslutning ska fattas av föreningens styrelse. I beslutet ska 

skälen för ställningstagandet redovisas.  

 

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter  

Medlem: 

 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

 har rätt till information om föreningens angelägenheter, 

 ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan, 

 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 

föreningen, 

 har inte rätt att överlåta medlemskap, 

 ska betala medlemsavgifter samt övriga avgifter som beslutats av föreningen. 

 

§ 12 Kallelse till årsstämma mm 

Kallelse till årsstämma sker genom e-post till medlemmarnas uppgivna e-postadresser 

samt kungörs på föreningens hemsida. Kallelse ska ske senast sex veckor före 

årsstämma. Till kallelsen bifogas förslag till dagordning. Verksamhets- och 

ekonomisk berättelse samt revisorernas berättelse, ska finnas tillgängliga på 

föreningens hemsida senast en vecka före årsstämma. Har förslag väckts om 

stadgeändring, nedläggning av föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse för 

föreningen ska förslaget presenteras på föreningens hemsida senast två veckor före 

stämman. Förslag till ärende att behandla på årsstämma ska vara styrelsen tillhanda 

senast tio veckor före stämman. Styrelsen ska till stämman avge skriftligt yttrande 

över förslaget. 
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§ 13 Årsstämma  

Årsstämma hålls årligen i juli månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Årsstämma öppnas av styrelsen utsedd person. Följande ärenden behandlas: 

 

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2.   Val av justeringsmän tillika rösträknare 

3. Godkännande av röstlängd 

4.   Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt 

5.   Fastställande av dagordning. 

6. Framställandet av: 

 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det 

senaste verksamhetsåret.  

 c) Revisorns berättelse. 

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

8. Beslut om dispositioner beträffande föreningens resultat. 

9. Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna 

10.  Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisor 

11.  Fastställande av medlemsavgifter. 

12.  Val av ordförande i styrelsen. 

13. Val av styrelseledamöter. 

14. Val av revisor samt revisorsuppleant. 

15.  Val av valberedning. 

16. Styrelsens förslag till stämmobeslut 

17. Inkomna motioner 

18.   Mötets avslutande. 

 

Vid konstituerande årsstämman 2014 behandlas punkterna 1-3, beslut om bildande av 

föreningen, beslut om fastställelse av stadgar samt punkterna 5,10-15 samt 18. 

 

§ 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsstämma 

Varje medlem har en röst och förslagsrätt. Övriga mötesdeltagare som inte har rösträtt 

har yttranderätt på stämman. 

 

§ 15 Beslutförhet på årsstämma 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande 

på stämman. 
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§ 16 Beslut och omröstning på årsstämma 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning 

(votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val 

ske slutet. 

Med undantag för beslut enligt § 24 (stadgeändring) och § 25 (föreningens 

upplösande) i föreningens stadgar avgörs alla frågor genom absolut majoritet bland 

närvarande röstande medlemmar. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag 

som biträds av ordföranden vid mötet. 

 

§ 17 Extra föreningsstämma 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att 

kalla till föreningsstämma när revisor eller minst en fjärdedel av föreningens 

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och 

innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra 

föreningsstämma ska den inom två månader utlysa sådan stämma. Vid extra 

föreningsstämma får endast fråga som angivits i kallelsen upptas till behandling. 

 

§ 18 Styrelse 

Styrelsen består av lägst fem och högst tretton personer. Minst två personer bör 

företräda strandsamfälligheterna respektive samfällighetsföreningarna. Styrelsens 

sammansättning bör i möjligaste mån avspegla medlemmarnas olika 

verksamhetsinriktningar. Ordföranden i styrelsen utses av föreningsstämma. Styrelsen 

utser inom sig en vice ordförande, sekreterare och kassör samt utser föreningens 

firmatecknare 

 

§ 19 Mandattider  

Styrelseledamöter väljs av årsstämma för en tid om ett år till och med nästa 

årsstämma det andra kalenderåret därefter.  

 

§ 20 Styrelsens åligganden 

När årsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och 

ansvarar för föreningens angelägenheter. 

 

Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet och 

tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

 se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 

 verkställa av årsstämman fattade beslut, 

 planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 

 se till att erforderliga försäkringar för verksamheten tecknas, 
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 ansvara för och förvalta föreningens medel, 

 svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över 

föreningens räkenskaper och att årligen upprätta balans- samt 

resultaträkningar, 

 tillställa revisorerna räkenskaper och övriga handlingar och att 

 förbereda årsstämma. 

 

Ordföranden ska leda styrelsens arbete samt övervaka att föreningens stadgar och 

övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.  

 

§ 21 Kallelse till, beslutsmässighet och omröstning vid styrelsesammanträden 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet 

ledamöter har begärt det.  

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 

ledamöter är närvarande. En styrelsemedlem får inte rösta i fråga om denne i frågan 

har ett väsentligt egenintresse som kan strida mot föreningens. För alla beslut krävs 

att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Beslut om att genomföra åtgärder som kräver fastighetsägarens medgivande 

förutsätter att sådant medgivande lämnas av berörd strandsamfällighet. 

Ordföranden äger besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning och att 

sammanträde ska hållas genom telefon- eller videosammanträde. 

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och 

av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till 

protokollet. 

 

§ 22 Valberedning 

Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsstämman, varav en utses till 

sammankallande. Senast tre veckor före årsstämman ska valberedningen meddela 

styrelsen förslag till styrelse och revisor. 

 

§ 23 Revisor 

Föreningen ska ha en revisor.  

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsstämmo- och 

styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast 8 veckor före årsstämman. 

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 

senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma. 
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§ 24 Stadgeändring  

För beslut om ändring av stadgar krävs antingen att förslaget stöds av tre fjärdedelar 

av antalet i beslutet deltagande medlemmar vid en årsstämma eller att sådant beslut 

fattas med absolut majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav 

minst en ska vara ordinarie årsstämma.  

 

§ 25 Upphörande av föreningen 

För beslut om föreningens upplösning krävs att detta har fattats av två på varandra 

följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie, och att beslutet vid den andra 

föreningsstämman biträtts av tre fjärdedelar av antalet i beslutet deltagande 

medlemmar.  

 

Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna utskiftas till organisation 

eller organisationer som verkar för frågor i enlighet med föreningens ändamål. Beslut 

härom fattas av stämman med enkel majoritet. 

 

§ 26 Meddelanden 

Kallelser till medlemmar sänds till av medlemmen uppgiven e-mail adress.  

Allmänna meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom föreningens 

hemsida. 

 

 


