
Stadgar för Bastusektionen Edshultshall 

 

 

a) Medlem i Bastusektionen skall beviljas intresserad medlem i 

Samhällsföreningen som varit med att finansiera 

bastubyggnaden med den för tiden rådande avgiften (f.n. 5000 

kronor). Medlemskap kan också av Bastusektionens 

representant i Samhällsföreningens styrelse beviljas 

föreningsmedlem som ej bidragit med finansiering men som 

genom betydande eget arbete och/eller material bidragit till 

uppförandet eller underhåll av bastun. I undantagsfall och i mån 

av tillgängligt utrymme (i förhållande till totala antalet 

medlemmar-se nedan) kan andra boende i Barrevik eller Sollid  

beviljas medlemsskap efter godkännande av bastusektionens 

arbetsutskott. Gammal anknytning till Edshultshall skall härvid 

vara en förutsättning. 

Det totala antalet medlemmar i Bastusektionen bör begränsas 

till ca 50 st för att säkerställa tillfredsställande möjlighet till 

utnyttjande av bastun för medlemmarna. 

b) Medlem är skyldig att betala fastställd årsavgift för täckande av 

löpande kostnader m.m.Bastusektionens representant i 

föreningens styrelse har rätt att utesluta medlem som under en 

period av minst två år inte erlagt fastställd årsavgift. 

c) Syftet med bastun är att den skall kunna användas av 

medlemmarna och deras familjer. Även medlemmar i 

Samhällsföreningen som ej är medlemmar i Bastusektionen skall 

ha rätt att använda bastun mot viss ersättning som beslutas av 

Bastusektionens utskott. Dock skall medlem i Bastuföreningen 

ha bokningsföreträde. 

d) Vid upphörande av medlemskap återbetalas inte erlagada 

avgifter. Ej heller kan medlemsskapet  överlåtas vid t.ex. 

fastighetsförsäljning såvida inte fastigheten förvärvas av nära 

släktingar(bröstarvingar).  



 e) Bastusektionens arbetsutskott. 

Bastusektionen skall ha ett arbetsutskott om minst tre och högst      

sex personer.  Arbetsutskottet utses av och bland 

Bastusektionens medlemmar. Ordförande i arbetsutskottet bör 

tillika vara sektionens representant i Samhällsföreningens 

styrelse. Denne ordförande i arbetsutskottet utses av 

Samhällsföreningen bland de av medlemmarna valda utskottet. 

Arbetsutskottet har rätt att fatta samtliga beslut beträffande 

bastuns angelägenheter såsom stadgar, underhåll och 

investeringar, bokningsregler samt att besluta om årsavgifter. 

Bastusektionens utskott skall upprätta resultat och balansräkning 

årsvis med samma periodicitet som samhällsföreningen så att 

föreningens styrelsen lätt kan se resultatet och konsolidera detta 

i samhällsföreningens årsredovisning. 

I detta syfte har samhällsföreningen öppnat ett bankgirokonto i 

Bastusektionens namn och utsett Gert Mårland till 

teckningsberättigad till detta konto. 

 

Medlemmar i arbetsutskottet i Bastusektionen är för närvarande 

och tills annat beslutas av medlemmarna: 

 Gert Mårland – ordförande 

Johan Löwenhielm 

Claes Lindeblad 

Mikael Lövbacka 

 

 

 

 



 


