STIFTELSEN HAVSBRIS
STADGAR
§1
Stiftelsen har bildats i enlighet med gåvobrev av den 1 januari 1986 varigenom Domstens
Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb överlåtit sina andelar i den
byggnad, HAVSBRIS, som är uppförd å fastigheten Djuramåsa 9:2 i Allerums socken,
Helsingborgs Kommun.
§2
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta HAVSBRIS. HAVSBRIS skall stå till
förfogande för ovanstående föreningar för deras:
• årsmöten
• styrelsemöten
• övriga föreningsaktiviteter
samt såsom samlingslokal för medlemmarna i respektive förening. Avgift skall utgå för privat
bruk.
§3
Stiftelsen skall ha sitt säte i Domsten.
§4
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.
§5
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av styrelse av tre ledamöter jämte suppleanter för
desamma.
En ledamot och en personlig suppleant för denne utses av styrelsen för Domstens Byförening.
En ledamot och en personlig suppleant för denna utses av styrelsen för Domstens Båtklubb.
En ledamot och en personlig suppleant för denna utses av styrelsen för Domstens
Idrottsklubb.
Mandattid för ledamöter och suppleanter är två år. Omval får ske dock ej för längre
sammanhängande tid än sex år.
§6
Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelsesammanträden skall hållas, då ordföranden finner
stiftelsens angelägenheter därtill föranledda eller någon av styrelsens ledamöter för visst
ändamål så påfordrar.
För fattande av beslut erfordras att minst två ledamöter i styrelsen är närvarande varav den
ene skall vara ordföranden. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Ordföranden bestämmer tid och plats för styrelsens sammanträden och
ombesörjer att styrelseledamöterna blir kallade till styrelsesammanträden minst två veckor i
förväg. Jämväl styrelsesuppleanter skall kallas och har rätt att yttra sig vid
styrelsesammanträdena.

Vid styrelsesammanträdena skall protokoll föras. Protokoll skall underskrivas av ordföranden
och en av övriga ledamöter.
Stiftelsens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening.
§7
På styrelsen ankommer särskilt att förvalta HAVSBRIS så att erforderliga intäkter erhålles för
dess årliga kostnader och underhåll. Det förutsättes att ovannämnda föreningar genom
driftsbidrag och andra tillskott bidrager härtill. Det förutsättes vidare att respektive förening
verkar för att deras medlemmar när så erfordras ställer upp med eget arbete för underhåll och
tillsyn av HAVSBRIS.
§8
För varje kalenderår skall styrelsen avgiva förvaltningsberättelse, vari intages resultaträkning
samt balansräkning per 31 december.
§9
Styrelsens räkenskaper skall granskas av tre revisorer. Envar av ovannämnda föreningar utser
en revisor för två år i sänder.
§ 10
Räkenskaperna och styrelsens förvaltningsberättelse skall före utgången av februari månad
överlämnas till revisorerna, vilka har att avgiva revisionsberättelse senast den 31 mars.
§ 11
Dessa stadgar skall ändras, om samtliga styrelsens ledamöter jämte suppleanter är ense
härom. Dock får stiftelsens ändamålsenliga paragraf två ej ändras.
§ 12
För den händelse stiftelsen skulle upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla ovannämnda
föreningar i lika delar.
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