Stadgar för Klinte Båtklubb
(Fastslagen vid årsmötet 2012-01-29)

Klinte Båtklubb är stiftad den 23:e september 1974 med målsättningen att:







Tillvarataga båtägarna intressen
Främja båtsporten
Verka för säkerhet till sjöss
Värna om båtmiljön
Verka för god kamratanda
Arbeta med den marina miljön i Klintetrakten
MEDLEMSKAP

§1
Medlemskapet är öppet för var och en som vill arbeta i enlighet med Klinte Båtklubbs målsättning. Medlemskap erhålls genom att betala in årsavgiften. Medlem erlägger den årsavgift
som beslutats vid årsmötet.
Genom beslut i ordinarie årsmöte kan medlem väljas till hedersledamot.
§2
Fråga om uteslutning av medlem får inte tas upp till avgörande förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen angiven tid, dock minst två veckor, avge yttrande i
ärendet. Beslut om uteslutning skall, med angivande av orsaken, delges vederbörande medelst
rekommenderat brev med mottagningsbevis.
DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR
§3
Medlem får inte utan styrelsens eller sektionsstyrelsens medgivande representera Klinte
Båtklubb.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna
så bestämt, av annan ansvarig. Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall
också vederbörande specialförbund ge sitt samtycke, såvida inte specialförbundet beslutat om
en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det specialförbund som är organiserat för att omhänderta den
idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta
specialförbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.

STYRELSEN
§4
Klinte Båtklubbs angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex
ordinarie ledamöter. Därtill finns tre ersättare, med turordning, för ledamöterna.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvarig för sin förvaltning.
Det åligger styrelsen att tillse:
 att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 verkställa av årsmötet fattade beslut
 planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 ansvara för och förvalta föreningens medel
 tillställa revisorerna handlingar enligt § 7 och 8
 förbereda årsmötet
§5
Föreningens ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare och de övriga befattningshavare som behövs.
 Ordföranden är Klinte Båtklubbs officiella representant, sammankallar till och leder
styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar dessa stadgars efterlevnad.
 Vice ordförande biträder ordföranden med dennes arbete samt, vid ordförandens frånvaro,
träder in i ordförandes ställe.
 Sekreteraren för och förvarar protokoll över styrelsens sammanträden, registrerar och förvarar inkomna skrivelser, i samråd med ordföranden underteckna alla utgående skrivelser
och förvarar kopior av dessa samt upprättar förslag till styrelsens årsberättelse.
 Kassören uppbär alla avgifter och anslag, attesterar tillsammans med ordförande samtliga
utbetalningar, verkställa alla utbetalningar samt för fullständig kassabok över klubbens
räkenskaper. Därutöver ansvar för medlemsmatrikel, inventarieförteckning i vilken klubbens förvärvade priser inkluderas samt klubbens försäkringar.
 Materialförvaltaren ansvarar för allt material och svarar för att detta är i brukbart skick,
framlägger förslag till nyanskaffning av material samt biträder kassören i upprättandet och
förandet av inventarieförteckning.
§6
Styrelsen har uppdraget att organisera verksamheten i klubben på det sätt man för klubbens
och verksamhetens bästa finner det ändamålsenligt.

VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION
§7
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till följande ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och inventarieförteckning
tillhandahålls revisorerna senast tre veckor före ordinarie årsmöte.
§8
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast en vecka före
ordinarie årsmöte.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga
handlingar.
ÅRSMÖTET OCH ÖVRIGA MÖTEN
§9
Inom Klinte Båtklubb hålls årsmöte senast sista februari. Kallelse till ordinarie årsmöte skall
utfördas senast två veckor före mötet genom kallelse, anslag och annonsering.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det.
Styrelsen kan kalla till övriga medlemsmöten på sätt den finner det lämpligt.
§ 10
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.
§ 11
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt beslutad avgift. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
§ 12
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
 Frågan om mötets behöriga utlysande
 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
 Styrelsens årsberättelse
 Revisorernas berättelse
 Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 Val av:
- ordförande för Klinte Båtklubb, tillika styrelseordförande, för 1 år
- halva antalet, 3 stycken, ordinarie styrelseledamöter för 2 år
- 3 stycken ersättare i turordning för 1 år
- 2 revisorer jämte ersättare för 1 år
- valberedning och sammankallande för denna
 Beslut om klubben firmatecknare
 Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till denna om verksamhet för kommande år
 Beslut om årsavgift

§ 13
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom öppen eller sluten votering.
Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet utom i frågor beträffande § 14 och 15.
Om det vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla
som biträdes av mötets ordförande. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
STADGEFRÅGOR
§ 14
Ändring av dessa stadgar eller beslut om Klinte Båtklubbs upplösning får ske endast vid två
på varandra följande ordinarie årsmöten. För beslut i dessa ärenden krävs beslut med minst
2/3 av antalet avgivna röster.
§ 15
Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om fördelning av klubbens tillgångar till
verksamheter i enlighet med klubbens målsättning samt var den upplösta föreningens
handlingar ska arkiveras.
§ 16
Utöver dessa stadgar gäller Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar och övriga föreskrifter samt
vederbörliga specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning
utfärdade föreskrifter.

