Stadgar för Föreningen Bogserbåten Herkules
§1 Föreningen namn
Föreningens namn skall vara Föreningen Bogserbåten Herkules.
§2 Ändamål och verksamhet
Föreningen Bogserbåten Herkules, som är en ideell förening, skall åt eftervärlden söka bevara
motorbogserbåten Herkules som ett levande skeppstekniskt och kulturhistoriskt minne från en
svunnen sjöfartsepok. Föreningen disponerar bogserbåten Herkules enligt dispositionsavtal med
bogserbåtens ägare Bogserbåten Herkules ekonomisk förening, org. nummer 769605-1072
§3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
§4 Medlemskap
Medlemskap i Föreningen är öppen för alla som uttalar sin önskan härom och erlägger fastställd
årsavgift.
§ 5 Styrelse
Styrelsen, vilken är Föreningens högsta verkställande organ, skall bestå av lägst tre (3) och högst fem
(5) ledamöter jämte högst två (2) suppleanter för densamma. En av ledamöterna skall vara
ordföranden eller annan ledamot av styrelsen i den ekonomiska föreningen, vilken äger bogserbåten
Herkules. Styrelsen jämte suppleanter väljes på en tid av två (2) år. Ordföranden och sekreteraren
väljes det första året, övriga det andra året. Avgående styrelseledamot och suppleant kan omväljas.
Styrelsemöten skall protokollföras.
§ 6 Revisorer
Föreningens räkenskaper skall revideras av två revisorer, vilka utses av årsmötet för ett (1) år.
Revisorerna äger tillgång till samtliga räkenskaper, justerade protokoll och övriga handlingar.
Revisorerna skall till årsmötet framlägga revisionsberättelse för närmast föregående verksamhetsår.
Revisorerna äger rätt att sammankalla styrelsesammanträde och möte.
§ 7 Valberedning
Valberedningen består av två (2) ledamöter, varav en är sammankallande, och väljs på ett (1) år.
§8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 9 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse
§ 10 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Alla frågor avgöres
genom öppen omröstning, medlem äger dock rätt att begära sluten omröstning. Medlem får utöva
sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad undertecknad och daterad
fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte
företräda mer än två (2) medlemmar. Motioner till årsmötet skall göras skriftligen och vara styrelsen
senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta. Vid

föreningsstämma ska protokoll föras. Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för
medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justerare
4. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastsällande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning jämte revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om hur vinsten eller förlusten
enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och revisorerna
9. fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseordförande. (Utgår vartannat år)
12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. val av valberedning
15. Behandling av motioner och övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman.
§11 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Styrelsen kallar till extra möte, då den så finner nödvändigt,
eller då 1/10 av medlemmarna gör skriftlig framställan därom. Kallelse till föreningsstämma ska
innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor
före och senast två veckor före föreningsstämman.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post
till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart
underrätta revisorerna om detta genom brev.

