
Stadgar för föreningen Getterön Marina 
Getterön Marina förkortas i vissa delar av stadgarna med GM 
 
Stiftad 791105, godkänd på allmänt möte 800312 med ändring av § 6. Klarläggande 820313. 
Ändring av §10 & §22, 840229. Ändring av §6 & §12, 841115.  Ändring 890315 av §22, §27. 
Tillägg av §28 & §30, 900322. Tillägg av §29, 910321. Ändring av §20, 911121. Ändring av §27, 
010329. Ändring av §12, 020326. Ändring av § 6, 7, 8, 11, 18, 20, 22, 25 och 27, 040415. Ändring 
av §12, §19, §20, §26 och §31 (ny), 061128. Ändring av §18, §20 och §29, 070426. Ändring av 
§18 och 20, 081120. Ändring av §10, 090423. Ändring av §9, 100427. Ändring av §9, 110428. 
Ändring av §18 och 25, 111124. Ändring av §9, §20, 131126. Ändring av § 20, 150429. 
Namnändring 20151130. Tillägg § 1, Ändring av §6 samt redigering av språket 201604. Ändring av 
§18 Anmälan av Bryggvärdar ska inte längre meddelas vid årsmötet. 
 
§ 1. Ändamål. 
 
Getterön Marinas ändamål är att: 
A. Bedriva hamnverksamhet som gäller fritidsbåtar 
B. Verka för att det finns lämplig vinteruppställningsplats för fritidsbåtar 
C. Värna om miljön och verka för säkerheten inom hamnområdet. 
D. Föra båtplatsinnehavarens talan gentemot kommunala och andra myndigheter vad gäller 

hamnfrågor. 
E. Förvalta hamnens tillhörande serviceanläggningar. 
F. I den mån det är förenligt med medlemmarnas intresse även tillhandahålla ställplatser för 

husbilar. 
 
§ 2.  Säte. 
 
Getterön Marinas säte skall vara i Varbergs kommun. 
 
§ 3.  Beslutande organ. 
 
Ordinarie allmänna möte är Getterön Marinas högsta beslutande organ. Extra möte är Getterön 
Marinas beslutande organ i frågor som föranlett dess inkallande. Styrelsen är Getterön Marinas 
beslutande organ då ordinarie allmänna eller extra möte inte är samlat. 
 
§ 4.  Omröstning. 
 
Vid omröstning gäller enkel majoritet förutom gällande § 7, § 8, § 10 och § 11 då kvalificerad 
majoritet krävs (2/3). I sakfrågor skall den enkla majoriteten vara absolut, vid val skall den vara 
relativ. Omröstning sker öppet, om inte sluten sådan begärs. Vid öppen omröstning och vid lika 
röstetal, gäller den mening, som sammanträdets ordförande biträder. Lika röstetal vid sluten 
omröstning och vid val, avgörs genom lottning. 
 
§ 5.  Verksamhets- och räkenskapsår. 
 
Verksamhets – och räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 
 
§ 6.  Revision. 
 
Styrelsens förvaltningsberättelse och räkenskaper jämte övriga handlingar (styrelseprotokoll, 
medlemsmatrikel, inventarieförteckning) skall överlämnas till revisorerna senast den 10 
mars.  Revisor skall lämna sin berättelse senast 20 dagar därefter. Efter framställning av vald 
revisor är styrelsen skyldig att ställa räkenskaper och övriga handlingar till förfogande för 
granskning. 



 
§ 7.  Stadgeändring. 
 
För ändring av dessa stadgar krävs vid ordinarie allmänt möte att minst 2/3 av närvarande 
röstberättigade medlemmar bifaller beslutet samt att förslaget meddelats i kallelse till mötet. 
 
§ 8.  Upplösning. 
 
För upplösning av föreningen Getterön Marina krävs vid ordinarie årsmöte att minst 2/3 av 
närvarande röstberättigade medlemmar bifaller beslutet samt att frågan har meddelats i 
kallelse till mötet. Vid sådan upplösning skall GMs tillgångar tillfalla sjöräddningen. Beslut om 
upplösning skall omedelbart delgivas kommunen med bestyrkta avskrifter av styrelsens och 
årsmötets protokoll och vara åtföljd av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning. 
Upplösningen träder i kraft sedan densamma godkänts av kommunen. 
 
§ 9.   Medlem. 
 
Medlem är var och en som hyr hamnplats inom område som disponeras av GM, har betalt 
årlig medlemsavgift och lån enligt § 27 till GM samt är medlem i Varbergs Båtklubb eller 
Varbergs Segelsällskap, här nedan kallat klubbarna. 
Medlem som inte utnyttjat sin båtplats enligt § 10 kan välja att kvarstå i föreningen såsom 
vilande medlem utan hamnplats. 
Vilande medlem har inga rättigheter eller skyldigheter utöver att ha förtur i kölistan för 
båtplats. 
 
 
§ 10.  Utnyttjande av båtplats. 
 
Utnyttjar inte medlem sin hamnplats under tre på varandra följande säsonger fråntas denne 
rätten till platsen. Föreligger särskilda skäl skall detta skriftligen meddelas styrelsen som 
bedömer dess giltighet. Medlem som fråntas sin plats enligt denna paragraf kan välja att 
stanna kvar i föreningen som vilande medlem eller utträda. 
 
§ 11.  Fråntagning av båtplats. 
 
Medlem som brutit mot dessa stadgar eller handlat mot ordningsreglerna kan av styrelsen 
fråntas sin hamnplats av styrelsen. Den som på detta sätt blivit fråntagen sin hamnplats skall 
informeras via rekommenderat brev där även orsaken anges. För att kunna ändra styrelsens 
beslut måste denne inom 14 dagar därefter besvära sig till styrelsen. 
Besväret skall behandlas på närmast förestående ordinarie allmänt möte, till vilket klagande 
minst 8 dagar före kallats med rekommenderat brev. 
 
§ 12.  Ordinarie allmänna möten - års- och halvårsmöte.  
 
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas i april månad. Halvårsmöte skall årligen hållas senast i 
november månad. Styrelsen ska skriftligen kalla medlemmarna senast 14 dagar före mötet 
med brev eller e-post. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen. 
 
§ 13.  Extra möte. 
 
Styrelsen ska kalla till extra möte när det behövs. Styrelsen är skyldig att inkalla extramöte 
om minst 2/3 av antalet röstberättigade medlemmar begär det. Extra möte får bara besluta i 
den fråga som kallelsen gäller.  
Kallelse till extra möte skall ange skälen till den och göras på samma sätt som vid kallelse till 
andra allmänna möten, se § 12.  



 
§ 14.  Beslutsmässighet. 
 
Ordinarie allmänna och extramöte är beslutsmässiga med det antal röstberättigade 
medlemmar som är närvarande. 
 
 
§ 15.  Rösträtt. 
 
Rösträtt på ovanstående möte tillkommer medlem som betalt de avgifter som stadgas för 
senaste verksamhetsår. 
 
§ 16.  Yttrande- och förslagsrätt. 
 
Den medlem som är röstberättigad, styrelseledamot samt revisor som inte är medlem har 
yttrande- och förslagsrätt vid möten. 
 
§ 17.  Motioner. 
 
Medlem, som önskar få fråga behandlad av ordinarie allmänna mötet skall senast en vecka 
före mötesdagen via brev eller e-post skicka en skriftlig motion i ärendet. Fråga som 
uppkommit på mötet kan behandlas om majoriteten av de närvarande så önskar. Styrelsen 
har rätt att lägga förslag till ordinarie och extra möte. 
 
§ 18.  Ärenden. 
 
Vid ordinarie allmänna möte skall följande frågor tas upp till behandling. 
 
1. Mötets öppnande. 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
4. Val av två justeringsmän att jämte ordf., justera mötets protokoll, dessa är tillika 

rösträknare. 
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
6. Revisorernas berättelse. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Val av styrelsemedlemmar enligt § 20. 
9. Val av revisorer och suppleanter enligt § 25. 
10. Val av valberedning enligt § 20. 
11. Behandling av inkomna motioner. 
12. Ärenden som styrelsen vill bringa under mötets beslut. 
13. Fastställande av budget, samt avgifter. 
14. Övriga frågor. 
Punkt 5, 6, 7,8, 9 och 10 endast på årsmötet. 
Punkt 13 endast på höstmötet. 
 
§ 19.  Ekonomi. 
 
Fråga, av för GM omfattande ekonomisk konsekvens får bara avgöras av allmänt möte och 
frågan ska meddelas i kallelsen till mötet. 
Föreningen får inte avyttra hamnanläggningen i sin helhet utan medgivande från VSS och 
VBK. 
 
§ 20.  Styrelsen sammansättning samt val av styrelse. 
 



Styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt två suppleanter. Av ledamöterna, vilka samtliga 
ska vara medlemmar i föreningen, skall minst en vara medlem i VSS respektive VBK. 
Ordförande, kassör och sekreterare, som är firmatecknare tillsammans eller var för sig, samt 
övriga ledamöter och suppleanter väljs på årsmötet. Ledamöter och suppleanter väljs på två 
år, varvid halva antalet ledamöter skall utses varje år. Ordförande och kassör väljs olika år. 
Valberedningen, som väljs på årsmötet, består av fyra ledamöter, två från vardera VSS 
respektive VBK, föreslår ledamöter och suppleanter. 
 
 
§ 21.  Arbetsår. 
 
Styrelsens arbetsår omfattar kalenderår. 
 
§ 22.  Kallelse beslutsmässighet. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om halva styrelsen begär det och 
är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Suppleant har rätt att delta i mötet 
men har ingen rösträtt om han inte företräder ordinarie ledamot. Innan omröstningen sker 
skall styrelsen sträva efter full enighet. Endast i undantagsfall skall nedanstående regel 
tillämpas: Vid lika röstetal skall lotten avgöra. Ordförande är också Småbåtshamnens 
officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar ytterst dessa stadgars 
efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande in i dennes ställe. 
 
§ 23.  Stadgetolkning. 
 
Medlem som inte är nöjd med styrelsens tolkning av stadgarnas innebörd får hänskjuta 
frågan till ordinarie allmänna mötes prövning. 
 
§ 24.  Styrelsens uppgifter. 
 
Styrelsen som är gemensamt ansvarig för sin förvaltning ska: 
a. Verka för GMs framåtskridande och tillvarata dess intresse. 
b. Verkställa mötets beslut. 
c. Kalla till möte. 
d. Överlämna räkenskaperna för revision enligt § 6. 
e. Förelägga novembermötet verksamhets- och ekonomisk plan. 
f. Organisera GMs arbete. 
g. Fördela hamnplatser samt inkassera avgifter för dem. 
h. Utfärda de instruktioner och ordningsföreskrifter som behövs. 
i. Förvalta GMs tillgångar och teckna de försäkringar som behövs. 
j. Besluta om firmateckning och utanordningsrätt. 
k. Föra protokoll och nödvändiga räkenskaper, samt sköta löpande ärenden i övrigt. 
 
§ 25.  Revisor. 
 
Valberedningen föreslår två revisorer och två suppleanter som väljs på årsmötet. 
 
§ 26.  Klubbverksamhet. 
 
VSS respektive VBK har rätt att i samråd med föreningen utnyttja hamnanläggningen för 
klubbverksamhet. 
 
§ 27.  Medlemslån och båtplatsavgifter. 
 



För finansiering av föreningens verksamhet har medlem som har båtplats i GM, skyldighet att 
bistå föreningen med lån på de villkor som beslutas av ordinarie möte och som framgår av 
fastställda regler. Medlem ska erhålla bevis på fullgjord inbetalning av lån. Då medlem 
utträder ur föreningen ska medlemslånet återbetalas inom ett år efter dagen för utträde ur 
föreningen. Medlem som har eka med svajplats i Mölkabacksviken behöver inte bistå 
föreningen med lån för den båtplatsen.  
Vid höstmötet beslutas om båtplatsavgifter för följande år. 
 
§ 28.  Klubbmedlemskap. 
 
Hamnplats inom område som disponeras av GM med undantag av ekor på svajplats i 
Mjölkabacksviken får endast disponeras av den som är medlem i VBK eller VSS. Undantag 
härifrån kan medgivas av GMs styrelse efter skriftlig framställan med angivande av skäl. 
 
§ 29.  Medlemsförteckning. 
 
VBK och VSS ska senast den 31 mars varje år skicka sin medlemsförteckning för det 
kalenderår som slutar före den 31 mars till GMs styrelse. Medlemsförteckningen ska ligga till 
grund för uthyrning av båtplats i enlighet med § 28. Samtidigt skall klubbarna meddela 
eventuell ändring av sina medlemsavgifter. 
 
§ 30.  Aktivt deltagande, arbetsplikt. 
 
Alla som har båtplats inom område som GM disponerar skall fullgöra underhållstjänst i den 
omfattning som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar, utöver vakttjänstgöring, 
underhålls- och anläggningsarbete. Styrelsen beslutar även om friköpavgift för de medlemmar som 
inte fullgör sin underhållstjänst. 
 
§31. Samrådsmöte. 
 
Föreningens styrelse skall kalla styrelserna i VSS och VBK till samrådsmöte minst en gång per år. 

 


