
STADGAR 

För 

SIBBARPS BASTUVÄNNER, SBV 

§ 1 NAMN SÄTE 

Föreningens namn är Sibbarps Bastuvänner, SBV, med säte i Limhamn Malmö. 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 

Föreningen har som ändamål att verka för bastubadarnas trivsel och allmänna välbefinnande på Sib-

barps Kallbadhus. Föreningen skall också verka för badhusets funktion i samråd med arrendator, per-

sonal och kommunala organ. 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Medlemskap i föreningen är öppet för alla som har intresse av Sibbarps kallbadhus. 

§ 4 AVGIFTER 

Medlem avlägger en årsavgift, vilken bestäms på ordinarie årsmöte. 

§ 5 VERKSAMHETSÅR 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.  

§ 6 STYRELSE OCH VALBEREDNING 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kas-

sör, sekreterare och vice sekreterare samt två suppleanter. 

Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år och suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen sam-

manträder på ordförandens kallelse eller då fyra styrelsemedlemmar så påfordrar. Protokoll förs vid 

styrelsens sammanträden. 

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra av styrelsemedlemmarna är närvarande. Beslut fattas ge-

nom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden. 

Styrelsen är föreningens officiella representant, leder verksamheten och vakar över att stadgarna ef-

terlevs. Föreningen tecknas av ordförande eller två styrelsemedlemmar i förening. 

Ordföranden leder föreningens sammanträden, upprättar dagordning samt ombesörjer kallelser till 

sammanträden och årsmöten. 

Sekreteraren sköter föreningens korrespondens, för protokoll vid styrelsens sammanträden samt 

upprättar förslag till årsberättelse. 

Kassören bokför årsavgifter och verkställer utbetalningar för föreningen samt för kassabok över före-

ningens räkenskaper. Kassören ensam, eller ordföranden och sekreteraren i förening, tecknar före-

ningens konton. Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december och skall vara tillgängliga för 

revisorerna senast den 1 februari. 

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar. 

Föreningens styrelse föreslås av en valberedning bestående av tre medlemmar varav en utses till 

sammankallande. 



§ 7 REVISION  

Antalet revisorer skall vara två med en suppleant. Revisorer väljs för en tid av två år och suppleant 

för en tid av ett år. En revisor väljs jämna år och en revisor väljs udda år. Det åligger revisorerna att 

granska styrelsens räkenskaper, protokoll och förvaltning senaste verksamhetsåret. Revisionsberät-

telsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

§ 8 ÅRSMÖTE  

Föreningen håller årligen årsmöte, som äger rum före mars månads utgång. Extra årsmöte utlyses av 

styrelsen och anordnas för viss frågas behandling om minst tio medlemmar begär det. Kallelse med 

föredragningslista utsänds senast två veckor före årsmötet.  

Vid ordinarie årsmöte, som öppnas av styrelsens ordförande, skall följande ärenden behandlas: 

1  VaI av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

2  Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 

3  Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. Senast två veckor före årsmöte. 

4  Föredragning av styrelsens årsberättelse. 

5 Föredragning av revisionsberättelse. 

6  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7 Fastställande av årsavgift. 

8  Fastställande av eventuella arvoden till styrelsens ledamöter och andra funktionärer. 

9  Behandling av motioner som väckts av styrelsen eller inkommit till styrelsen. 

10 Vid val verksamhetsår med jämt årtal väljs ordförande för en tid av två år. 

11  Vid val verksamhetsår med jämt årtal väljs kassör och vice sekreterare för en tid av två 

år.  

Vid val verksamhetsår med udda årtal väljs vice ordförande och sekreterare för en tid 

av två år.  

12 Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 

13  Val av en revisor för en tid av två år.  

14 Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

15 VaI av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

16 VaI av övriga funktionärer utanför styrelsen. 

 

 

 

§ 9 RÖSTNING OCH BESLUT 



AlIa val och omröstningar skall ske öppet såvida ej sluten omröstning yrkas. Rösträtt vid årsmöte till-

kommer de medlemmar som betalt årsavgift. Varje vid årsmöte närvarande medlem äger en röst. 

Röstningen avgörs genom enkel röstövervikt utom vid stadgeändring då minst tre fjärdedels majori-

tet krävs. Vid lika röstetal avgörs val genom ordförandens utslagsröst.  

§ 10 MOTIONER 

Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast en månad före ordinarie årsmöte. 

§ 11 STADGEÄNDRING 

Förslag till ändring av föreningens stadgar skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast en månad 

före ordinarie årsmöte. Förslaget föredrars av styrelsen vid årsmötet och bordlägges. Förslaget av-

görs vid därpå följande årsmöte. För bifall fordras tre fjärdedels majoritet bland avgivna röster. 

§ 12 FÖRENINGENS UPPLÖSANDE 

Förslag till föreningens upplösande skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast en månad före ordi-

narie årsmöte. Förslaget föredras av styrelsen vid årsmötet. Upplösning av föreningen sker vid         

årsmöte med nittio procent av de närvarandes önskan därom. Vid upplösning av föreningen skall 

dess tillgångar användas till välgörande icke kommersiellt ändamål. Beslut därom fattas vid det       

årsmöte då föreningens upplösning beslutats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgarna reviderade: 1995 och 2022 


