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Stadgar för Blekets fritidsförening 
Reviderade i februari 2020, antagna av föreningsstämman 15 mars 2020 
 
§1  
Föreningen är en ideell förening med namnet Blekets fritidsförening. Föreningen skall ha sin 
hemvist i Bleket och närområdet. 
 
§2  
Ändamålet med föreningens verksamhet skall vara att bereda meningsfull verksamhet på fritid 
och att vidtaga de åtgärder som härav kan erfordras.  
 
§3 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. 
 
§4  
Medlemskap i föreningen och rösträtt på föreningsstämma erhålles av den fysiska person som 
erlägger årsavgift. För personer i en familj räcker ett medlemskap och ger då en röst på 
föreningsstämma oavsett antal familjemedlemmar. Medlemskap får sökas av var och en som 
stödjer föreningens ändamål. Medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter. En medlem 
som aktivt motarbetar föreningens ändamål enligt §2 får uteslutas ur föreningen efter 
majoritetsbeslut i styrelsen.  
 
§5  
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivits i dessa stadgar. Styrelsen 
skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och 
föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.  
Antalet ordinarie styrelsemedlemmar skall vara mellan fem och sju, och antalet suppleanter 
skall vara två. Ordföranden väljes varje år av årsmötet. Övriga medlemmar väljs vart annat år. 
Högst hälften av styrelsemedlemmarna samt ordföranden får omväljas vid samma årsmöte. 
Styrelsen fördelar vid konstituerande styrelsemöte, i samråd, posterna vice ordförande, 
sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför om minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. 
Beslut fattas efter principen om enkel majoritet. Suppleanter har närvarorätt, men rösträtt endast 
som ersättare för ordinarie styrelsemedlem.  
 
§6  
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses för en tid av två år, 
två revisorer och en suppleant för dessa.  
 
§7  
Föreningens räkenskapsår och verksamhetsåret skall vara kalenderår. Årsmöte 
(föreningsstämma) skall hållas i mars. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10% av föreningens 
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röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla 
skälen för begäran. 
 
§8  
Kallelse till föreningsstämma och annan information från styrelsen skall förmedlas framför allt 
via internet, dvs hemsidan, Facebook och eventuellt andra tjänster, och på anslagstavlor i 
bleketområdet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst tre veckor före stämman 
och till extra föreningsstämma minst två veckor före densamma. Motioner till årsmötet skall vara 
styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, företrädelsevis per epost till 
kontakt@bleketsfritidsforening.se.  
 
§9  
Föreningen skall omsorgsfullt förvalta föreningens medel. Spekulationer för ökad avkastning får 
inte ske med föreningens medel.  
 
§10  
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret. 

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från 
medlemmarna (motioner). 

12. Val av 

 a) föreningens ordförande för en tid av ett år. 

 b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 

 c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. 
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 d) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta. 

 e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
sammankallande. 

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk 
eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den 
inte varit med i kallelsen till mötet. 

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.  

§11 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten, med minst två 
tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av 
såväl medlem som styrelsen. 

 
§12 
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar efter att skulder och fordringar betalats utskiftas 
till medlemmarna i föreningen, med undantag för sjöboden. Beslut om upplösande får endast 
fattas av två på varandra följande årsmöten och/eller extra föreningsstämma, där två tredjedels 
majoritet krävs. Endast medlemmar som sex månader före dagen för beslut varit betalande 
medlemmar har rätt till andel i eventuellt överskott.  
 
Föreningens sjöbod överlåts vid föreningens upplösande till Bleketfiskarnas hamnförening. 
 
 
Stadgarna reviderades 1974, 1984 och 2020 
 
 
Moderniserat och konverterat från  

• Stadgar nedtecknade efter dokumentet "Stadgar för Blekets fritidsförening” tagna av 
medlemmarna i Blekets fritidsförenings stormöte i september 1974 samt tillägg till stadgarna från 
1984. 

 
• Kommentarer och förslag för diskussion inom styrelsen från Lars Löfgren 18 mars 1999, efter 

genomläsningar av stadgar och PM, efter samtal med Birgit Åhs, samt efter att ha tagit del av 
normalstadgar för föreningar, som kommunen ställt samman.  
 

• Kommentarer och förslag från Gudmund Smedler och Anna-Karin Pettersson 
 

• Stadgar för Blekets bastuförening 
 

• Modellstadgar från internet: https://forening.se/bilda/stadgar/ 
 


