
Sommarbo Bastuvänner  

Stadgar 

  
 

§ 1 

Sommarbo Bastuvänner (SBV) är en förening med säte i Sommarbo, Saltsjö-Boo, i Nacka 

Kommun. 

  

§ 2 

SBV’s ändamål är att vårda svenska bastutraditioner samt att främja, utveckla och sprida 

kännedom om god bastukultur i Sommarbo. 

  

§ 3 

Till medlem i SBV kan endast antas fastighet som är medlem i STÄF. 
  

Alla medlemmar inom STÄF har möjlighet att ansöka om medlemskap i SBV. 

 

Fastighetsägare till medlem i SBV blir andelsägare i föreningen. 

 

Endast en fastighetsägare per medlem kan bli andelsägare i föreningen. 
  

§ 4 

Andelsägaren betalar en insatsavgift som initialt (*) är 2500 kronor och därefter kommer att 

beslutas på årsmötet. 

  

Insatsavgiften återbetalas ej vid utträde ur bastuföreningen.  

 

Därefter utgår även en årsavgift om 150 kr (*).  

  

Medlem som inte uppfyller föreningens förpliktelser eller på annat sätt 

motarbetar föreningens ändamål kan av styrelsen uteslutas ur SBV.  
  

§ 5 

Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall bestå av ordförande jämte två-fyra 

ledamöter. Ordföranden väljs vartannat år, ledamöterna på två år med halva antalet åt gången. 

  

Styrelsen skall avhålla minst 1 protokollfört sammanträde per år 

  

§ 6 

Ändring av dessa stadgar kan göras vid ordinarie årsmöte med majoritet. 

  

§ 7 

Upplösning av föreningen skall beslutas på två på varandra följande möten, varav ett skall 

vara ordinarie årsmöte med minst en månad mellan mötena och med kvalificerad majoritet vid  

båda mötena. Åtgärder med eventuella tillgångar beslutas vid dessa möten. Om så önskas av 

STÄF skall föreningen återställa bastun till väntkur. 

  

§ 8 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 



  

Vid årsmötet gäller följande dagordning: 
 

• Mötet öppnas 

• Fastställande av dagordning 

• Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl ekonomisk redovisning 

• Ansvarsfrihet för styrelsen 

• Val av ordförande för 2 år 

• Val av en - tre ledamöter för två år 

• Styrelsens verksamhetsplan för kommande år 

• Fastställande av budget, inkl årsavgift 

• Anmälan av kommittéer och utskott 

• Övriga frågor 

• Mötet avslutas 

  

  
(*) Daterat år 2018 


