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§8 Revision
Revisorerna skall tillse att styrelsens beslut inte strider mot gällande lag eller mot 
föreningens stadgar och att föreningens tillgångar inte tas upp till för högt belopp.

Styrelsen skall till revisorerna överlämna protokoll, räkenskaper samt övriga 
erforderliga handlingar senast 14 dagar före årsmötet.

Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet. 
Berättelsen skall innehålla till- eller avstyrkande om ansvarsfrihet.

§9 Stadgar
Ändring av dessa stadgar sker på årsmöte, varvid 2/3 majoritet erfordras.

Ordföranden och sekreteraren ansvarar för att stadgarna vid behov finns till-
gängliga för föreningens medlemmar.

§10 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet, varvid 2/3 majoritet 
 erfordras.

Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning 
av föreningens tillgångar för bestämt allmännyttigt ändamål med anknytning till 
föreningens uppgifter enligt dessa stadgar.



§1 Föreningens uppgift
Föreningen Träibatn, stiftad den 16 april 1977, är en ideell sammanslutning med 
uppgift

• att verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningsbåtarna 
 bibehålls, brukas och nytillverkas

•  att sprida kunskap om dessa träbåtar, hur de seglas och ros på traditionellt 
vis, samt om deras ursprungliga användning inom det gotländska fisket

•  att samla och arkivera uppgifter om de gamla gotländska båttyperna
•  att verka för en fortsatt god strand- och sjökultur.

§2 Medlemskap
Medlemskap vinns genom erläggande av den medlemsavgift som fastställts av 
 föreningen. Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

Genom beslut av årsmöte kan medlem utses till hedersmedlem i föreningen. 
Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift.

§3 Upphörande av medlemskap
Medlem som själv begär utträde anses ha lämnat föreningen.

Även medlem som trots påminnelse inte betalat det aktuella årets medlemsavgift 
före dess tredje kvartals slut anses ha lämnat föreningen.

§4 Styrelse
Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet och skall därvid följa 
 föreningens stadgar och av årsmötet fattade beslut.

Styreslen skall bestå av en ordförande och fyra (4) övriga ledamöter, vilka alla 
väljs av årsmötet.

§5 Styrelsens arbete
Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då 
minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Nedan angivna arbetsuppgifter åligger sekreteraren respektive kassören:

Sekreteraren:
•  att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden
•  att förvara inkommande skrivelser – om ordföranden inte annat bestämmer 

– underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
•  att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

Kassören:
•  Att uppbära alla avgifter etc. till och verkställa alla utbetalningar från 

 föreningen
•  Att föra kassabok över föreningens räkenskaper
•  Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
Medel som inte erfordras för löpande utgifter skall sätta in på bank eller förvaras 

på annat betryggande sätt.

§6 Årsmöte
Årsmöte hålls första veckan i februari månad. Tidpunkt och plats bestäms av 
 styrelsen under iakttagande av att kallelse skall utfärdas senast 14 dagar före mötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden tas upp till behandling:
•  Mötets behöriga utlysande
•  Val av ordförande och sekreterare för mötet
•  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
•  Styrelsens verksamhetsberättelse
•  Revisorernas berättelse
•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•  Val av

a Föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
b Två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år
c Två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år
d Två (2) revisorer för en tid av ett (1) år; i detta val får styrelsens ledamöter 

inte delta
• Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 (vid 

förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30) dagar före 
mötet.

• Övriga frågor
Rösträtt vid årsmötet tillkommer vid mötet närvarande medlemmar som erlagt 

medlemsavgift eller som är hedersmedlemmar.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är när-

varande.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar båda tiden 1/1 – 31/12.


