
STADGAR FÖR RÅÅ TRÄBÅTFÖRENING, förslag vid årsmöte 2021 
 
§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Råå Träbåtförening (RTF) och den har sitt säte på Råå i Helsingborgs kommun. 
Föreningen bildades 1988. 
 
§ 2 Syfte 
RTF, som är en ideell förening, ska verka för träbåtstraditionen; dels genom att underlätta för 
medlemmarna att till överkomlig kostnad få tillgång till lokal och den utrustning som behövs för att 
vidmakthålla träbåtar, dels genom att återvinna och utveckla äldre träbåtstraditioner och att på olika 
sätt öka intresset och förståelsen för träbåtstraditionen. 
 
§ 3 Organisation 
RTF:s organ är föreningsstämma, styrelse och revisorer. 
Ordinarie föreningsstämma (”årsmöte”) ska avhållas före april månads utgång. Då ska hälften av 
RTF:s styrelse väljas ena året, och andra hälften nästa år. Styrelsen ska bestå av ordförande, 
sekreterare, kassör, och materialförvaltare - alla med en mandattid om 2 år. 
Dessutom ska vid årsmöte - med mandattid om 1 år - utses två revisorer, en styrelsesuppleant och en 
valberedning, vari en från styrelsen ska ingå. 
Till styrelseledamot kan endast väljas den som är medlem i RTF. 
 
§ 4 a Kallelse till ordinarie föreningsstämma (”årsmöte”) Kallelse till årsmöte ska nås medlemmarna 
senast 14 dagar i förväg. 
Motion till årsmöte ska på liknande sätt tillställas styrelsen 14 dagar innan. 
 
§ 4 b Extra föreningsstämma 
Då styrelsen så finner nödvändigt kan extra föreningsstämma utlysas. Sådan stämma kan även ske 
efter begäran, om minst en tiondel av medlemmarna så begär. 
 
Majoritetskrav 
Vid föreningsstämma krävs för beslut, att majoriteten av medlemmar gett sitt bifall. 
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 
 
§ 5 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen för RTF har att: 
Verkställa beslut vid föreningsstämma 
Sköta föreningens ekonomi samt föra räkenskaper Fastslå regler och föreskrifter Adjungera medlem- 
mar till styrelsen för särskilda uppgifter, eller i samma syfte utse arbetsgrupper Kalla till årsmöte och 
då lämna förslag på dagordning förutom RTF:s avgifter för nästkommande verksamhetsår Föranstalta 
om revision av RTF:s ekonomiska förvaltning samt avge bokslut och verksamhetsberättelse vid 
föreningsstämma Besluta om inval av ny medlem • Verka för RTF:s ändamål i enlighet med stadgarna 
 
§ 6 Medlemskap 
Medlem kan envar bli som stöder föreningens syfte och som godkännes av styrelsen.  
 
 1/ Skyldighet 
 Medlem skall följa RTF:s stadgar, regler och föreskrifter men även  motsvarande utfärdade av 
RååHamnFörening. Medlem ska betala de avgifter som fastställts. 
 
2/ Rättighet 
Medlem äger rätt att delta i RTF:s möten och sammankomster, samt ha tillträde till föreningslokalen. 



 
3/ Uteslutning 
Medlem som motarbetar RTF:s syfte eller bryter mot stadgar, regler eller föreskrifter, kan efter 
beslut vid föreningsstämma uteslutas.  
Medlem som, trots påminnelse från kassör, ej erlägger medlemsavgift är ej längre RTF-medlem och 
strykes i vår medlemsmatrikel. 
 
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår förlöper kalendervis, dvs från 1/1 - 31/12. 
 
§ 8 Firmateckning 
Styrelsen äger rätt att bemyndiga RTF:s ordförande och kassör att var för sig teckna föreningen. 
 
§ 9 Stadgeändring 
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor 
(årsmöten) och där minst 2/3 av röstberättigade, som är närvarande på årsmötet,  bifallit 
ändringsförslaget. 
 
§ 10 Upplösning 
För upplösning av RTF krävs majoritetsbeslut vid sammankallat föreningsmöte där minst 2/3 av 
antalet avgivna röster gett sitt bifall. 
Efter beslut om upplösning skall samtliga tillgångar i RTF tillfalla Råå Museum för Fiske och Sjöfart. 
 


