
Stadgar för Barnvikens BryggFörening (BBF)Vindö

1.
Föreningens firma
Föreningens namn är Barnvikens Bryggförening.

2.
Föreningens säte
Föreningens säte är Värmdö kommun i Stockholms län.

3.
Ändamål
Barnvikens Bryggförening är en ideell förening, vars ändamål är att främja och tillvarata 
medlemmarnas intressen beträffande bryggor och båtplatser i Barnviken/Överby på Vindö, 
samt därmed förenlig verksamhet. Den ska även bidra till trevlig samvaro och mötesplats för 
närboende med eventuella gäster samt bevara den unika miljö som finns i Barnviken, utifrån 
följande tre viktiga funktioner och värden:

1. Naturskön vik i skärgården som inte får exploateras.
2. Badvik med tillhörande badflotte.
3. Båtvik med bryggor och båtplatser enligt Barnvikens Bryggförenings stadgar och 

ordningsregler.

Inget av dessa funktioner och värden äger företräde framför något av de andra.

4.
Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår skall vara den 1 januari – 31 december.

5.
Medlemskap
Medlemskap fodras och erhålles av fysisk person, som blivit tilldelad en båtplats i Barnviken 
och är lagfaren ägare till fastighet inom området för Vindö-Överby Villaägarförening samt 
medlem i Villaägarföreningen.

Medlemskap kan även sökas av närstående till fastighetsägare. Med närstående avses i detta 
sammanhang make, sambo eller barn.

Bryggplats söks hos föreningens styrelse genom att man tar kontakt med 
hamnansvarig/hamnansvariga via telefon, personlig kontakt eller e-post. Mobilnummer till 
hamnansvarig/hamnansvariga och e-postadress finns på anslagstavlan i Barnviken.

Medlem i föreningen förbinder sig att följa stadgarna och ordningsreglerna samt de övriga 
beslut som gäller för föreningen. Efterföljes inte stadgarna och ordningsreglerna finns risk för 
uteslutning ur Barnvikens Bryggförening.

6.
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

7.



2

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt
eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

8.
Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av tre ledamöter och en eller två suppleanter, som väljs på 
ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen är beslutsför med två ledamöter.
Styrelsen skall inom sig utse följande funktionärer.
Ordförande, sekreterare, kassör och hamnansvarig/hamnansvariga.

Styrelsen skall sköta den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet.
I styrelsens uppgifter ingår även att fastställa ordningsregler för båtplatser och bryggor.

9.
Revisor
För granskning av styrelsens förvaltning skall på årsstämman utses en revisor för en 
mandatperiod. Revisorn skall avge revisionsberättelse för varje verksamhetsår. 

10.
Avgifter
Årsmötet fattar beslut om årsavgift.

11.
Årsmöte
Årsmöte skall hållas vid städdagen i Barnviken.
Kallelse skall till årsmötet ske före mars månads utgång.
Kallelse skall meddelas på anslagstavlan i Barnviken.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande och sekreterare
- Val av justeringsmän och rösträknare
- Fråga om kallelse till årsmötet
- Fastställande av dagordning
- Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning
- Revisionsberättelsen
- Fastställande av balans- och resultaträkning
- Ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av styrelse och suppleanter
- Val av revisor
- Val av valberedning
- Ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast den 31 dec
- Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
- Fastställande av avgifter
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Beslut fattas med acklamation, eller om så begärs, omröstning. Vid omröstning avgörs 
frågorna (utom stadgeändringar) genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.

Styrelsen kan vid behov kalla till extra årsmöte.

12.
Stadgeändringar
Beslut om ändring av stadgarna fattas på årsmöte.  För giltigt beslut krävs att två tredjedelar 
av samtliga medlemmar biträder förslaget.

__________________________________

Förestående stadgar har antagits på konstituerande möte den 26 februari 2017.


