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STADGAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CAMP NYGÅRD
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Camp Nygård.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har som ändamål att administrera campingverksamhet.
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte inom Nygårds Fritidsgård i Täby kommun, Stockholms
län.
§ 4 Medlemskap
Medlem blir den fysiska person bosatt i Sverige, med fast plats inom
campingområdet. Medlem ska verka för föreningens målsättning och förbinda sig
att följa föreningens stadgar och anvisningar som Camp Nygård fastställer, samt
betala de kostnader som belastar den egna campingplatsen.
Medlemskapet berättigar endast till en röst per campingplats men innefattar
ändå alla familje- och hushållsmedlemmar med samma folkbokföringsadress.
Juridisk person kan inte bli medlem i föreningen Camp Nygård.
§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala de avgifter som årligen fastställs av föreningsstämman.
§6 Styrelsen
Styrelsen, som benämnes campingrådet och förkortas CR, består av ordförande,
kassör, sekreterare och det antal campingvärdar som Camp Nygård anser sig
behöva.
§7 Campingrådets uppgifter
Campingrådet företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess
angelägenheter.
Campingrådet är beslutsmässigt då en majoritet av ledamöterna är närvarande.
CR-beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Föreningens firma tecknas genom ordföranden för Camp Nygård i förening med
kassören.
§8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Föreningens årsredovisning ska överlämnas av campingrådet till revisorerna
senast en (1) månad efter räkenskapsårets slut.
§9 Revisorer
Campingrådets förvaltning ska årligen granskas av två på föreningsstämman
utsedda revisorer.
__________________________________________________________________________________________________________________
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Revisorerna ska senast 14 dagar före vårens föreningsstämma överlämna
revisionsberättelsen till campingrådet.
§10 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma är högsta beslutande organ och hålls två gånger per
år, vår respektive höst. Vårstämman respektive höststämman behandlar delvis
olika ärenden.
Beslut i frågor av ekonomisk betydelse får inte fattas om detta inte funnits med i
kallelsen till respektive stämma.
Uppkommen vinst ska alltid fonderas (behållas) i föreningen.
Föreningsstämma vår hålls årligen lördag 14 dagar efter påskafton
Kallelse och dagordning ska skickas/delas ut till medlemmarna senast 14 dagar
före föreningsstämman.
Tillsammans med kallelsen skall verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse,
valberedningens förslag på eventuella fyllnadsval, komplettering av budgeten för
innevarande år samt förslag och motioner från CR och medlemmar bifogas.
Vid ordinarie föreningsstämma vår ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av 2 protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordningen.
Campingrådets verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det
avslutade verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen för det avslutade verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för campingrådet för den tid revisionen avser.
Rapporter från CR.
Eventuell komplettering av budget för innevarande verksamhets/räkenskapsår.
Eventuella fyllnadsval.
Behandling av CR förslag och inkomna motioner.
Övriga frågor.
Avslutning

Föreningsstämma höst hålls årligen 2:a lördagen i oktober.
Kallelse och dagordning ska skickas/delas ut till medlemmarna senast 14 dagar
före föreningsstämman.
Tillsammans med kallelsen skall valberedningens förslag, budgetförslag för
kommande år, förslag och motioner från CR och medlemmar bifogas.
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Vid ordinarie föreningsstämma höst ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av 2 protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordningen.
Rapporter från CR.
Val av ordförande i Camp Nygård för en tid av två (2) år.
Val av kassör för en tid av två (2) år.
Val av sekreterare för en tid av ett till två (1-2) år.
Val av campingvärdar, 1 – 3 familjer, för en tid av ett till två (1-2) år.
Val av revisorer för en tid av ett till två (1-2) år
Val av valberedning, en till tre (1-3) personer, för en tid av ett till två år (1-2)
Behandling av CR förslag och inkomna motioner.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av budget för nästkommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Övriga frågor.
Avslutning

§11 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls när CR eller revisorerna finner att det är nödvändigt
eller när en majoritet av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig
begäran till campingrådet. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som
medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra föreningsstämma får endast
de ärenden behandlas som angivits i kallelsen.
§12 Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan
inte utövas genom ombud.
§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller - om så begärs - efter omröstning
(votering).
Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning ska äga rum då någon
begär detta.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av campingrådet får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för
förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.
§14 Regler för ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två (2) på varandra följande
föreningsstämmor med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring
av stadgarna får ges av medlem som av campingrådet.
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§15 Utträde
Medlem som hyr plats av Semesterhemmet Nygård och som önskar utträda ur
föreningen skall skriftligen i rätt tid anmäla detta till Semesterhemmet Nygårds
styrelse.
Medlem som hyr plats av Camp Nygård och som önskar utträda ur föreningen
skall skriftligen i rätt tid anmäla detta till CR.
Avgående medlemmar återfår inte delar av betald hyra eller medlemsavgift.
§16 Uteslutning
Medlem som hyr plats av Semesterhemmet Nygård och som grovt bryter (brutit)
mot Camp Nygårds stadgar och/eller anvisningar anmäls till Semesterhemmet
Nygård av campingrådet för uppsägning av hyrd plats.
Medlem som hyr plats av Camp Nygård och som grovt bryter (brutit) mot Camp
Nygårds stadgar och/eller anvisningar sägs upp av campingrådet.
§17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen Camp Nygård krävs beslut av föreningsstämman
med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska
föreningens tillgångar överlämnas för att kunna användas för campingändamål.

