SKILLINGE BÅTKLUBB
STADGAR
§1
1.1

1.2

§2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

§3
3.1
3.2
3.3
3.4
§4
4.1
4.2
4.3
4.4

ÄNDAMÅL
Skillinge Båtklubb är en öppen allmännyttig ideell förening och har till ändamål att
verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.
Båtklubben skall främja båtlivet och segelsporten och verka för en doping- och
drogfri miljö.
Båtklubben skall bedriva verksamhet för barn- och ungdom och då särskilt beakta
tillgängligheten för barn- och ungdomar med funktionshinder samt satsa på
utbildning och trivsamma umgängesformer för medlemmarna.
MEDLEMSKAP
Medlemskap erhålls efter godkännande av styrelsen eller den som styrelsen delegerat
beslutsrätten till. Alla delegationsbeslut skall i efterhand anmälas till styrelsen.
Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen.
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens
prövning, anses ha utträtt ur klubben.
Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande
inom eller utom klubben att dess anseende äventyras eller att klubbens syfte
motarbetas, kan efter prövning av styrelsen, uteslutas ur klubben. Medlem har rätt att
överklaga uteslutning till årsmötet eller Riksidrottsförbundet.
MEDLEM
Medlem skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats
av styrelsen eller allmänt möte.
Medlem har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av
klubben.
Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Hedersmedlem är
befriad från medlemsavgift.
Medlem som har båt registrerad i klubben eller använder klubbens uppläggningsplan
skall ha båten försäkrad.
ÅRSMÖTE
Årsmöte avhålls årligen senast under februari månad.
Kallelse till årsmöte och andra allmänna medlemsmöten sker senast två veckor före
mötet genom antingen direktpost eller digitalt meddelandetill varje medlem och
genom annonsering på klubbens anslagstavlor och hemsida.
Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före årsmötet. Förslag
om stadgeändring eller upplösning av klubben skall ha inkommit till styrelsen senast
fem veckor före mötet.
Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:
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fråga om mötets utlysande
fastställande av dagordning
val av ordförande och sekreterare för mötet
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val av två justeringsmän tillika rösträknare
föredragning av föregående årsmötes protokoll och av protokoll från senaste
höstmöte
redovisning av styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser
redovisning av styrelsens och sektionernas förvaltning (resultat- och balansräkning)
revisionsberättelse
ansvarsfrihet
fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter
motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda frågor
val av ordförande för två år, se 7.2
val av halva antalet ordinarie styrelseledamöter för två år
val av en styrelsesuppleant för två år
val av två revisorer för ett år
val av revisorssuppleant för ett år
val av valberedning, tre ledamöter varav en skall vara sammankallande
val av sektionsledningar och övriga funktionärer, halva antalet i varje funktion
för två år.

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorer finner så påkallat, eller om 1/10 av
klubbens medlemmar gör framställan härom. Kallelse till extra årsmöte sker enligt
§ 4.2.
HÖSTMÖTE
Höstmötet skall ta upp verksamhetsfrågor och övriga frågor som medlemmar önskar
ska behandlas. Höstmötet kan följa upp beslut från årsmötet och ge riktlinjer för
styrelse och sektionsledning för resten av verksamhetsåret.
Vid beslut som kräver två möten, t ex stadgeändringar, kan höstmötet vara det ena
under förutsättning att detta tillkännagivits i kallelsen.
Kallelse till höstmötet sker enligt § 4.2.
RÖSTRÄTT, BESLUT, OMRÖSTNING
Medlem som betalat sina avgifter till klubben och under året fyller lägst 18 år samt
hedersmedlem har rösträtt på möte. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och
förslagsrätt.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande
på mötet.
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Med undantag
av frågan om klubbens upplösning avgörs alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad
medlem så begär.
STYRELSE
Styrelsen skall bestå av ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelseledamot väljs på två år så att ordförande och tre ledamöter väljs jämna år och
tre ledamöter udda år. En styrelsesuppleant väljs varje år för en period av två år.
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Styrelsen utser klubbens kommittéer och ansvariga för olika verksamheter såsom
försäkring, sjösäkerhet, utbildning och säkerhetsbesiktning.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter
så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till
sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Arbetsuppgifter för styrelseledamöter såsom ordförandes, sekreterares och kassörs,
beslutas inom styrelsen.
MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter och övriga avgifter skall fastställas av årsmötet.
FIRMATECKNING OCH RÄKENSKAPER
Klubbens firma tecknas av ordförande eller kassör, var för sig.
Sektionens utbetalningar handhas av styrelsen eller klubbens kassör.
Klubbens räkenskapsår är mellan den 1/1 och 31/12.

REVISION
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de
så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret,
senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens och sektionernas förvaltning och räkenskaper
för det senaste räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast
14 dagar före årsmötet.

VALBEREDNING OCH UPPDRAG
Valberedningen skall föredra sitt förslag för valet vid årsmötet. Valberedningens
protokoll skall vara undertecknat av samtliga i beredningen.
Ledamot i styrelse, sektionsledning och övriga funktioner som inte önskar bli
återvald, skall senast sex veckor före årsmötet skriftligen anmäla detta till styrelsen
som omgående meddelar detta till valberedningen.
SEKTIONER
Båtklubben har för sin verksamhet de sektioner och kommittéer som årsmötet
beslutat.
Varje sektion eller kommitté leds av en sammankallande. Om möjligt bör en
styrelseledamot ingå i varje sektion eller kommitté. Angående deltagare se 4.4.
Sektionen eller kommittén upprättar förslag till budget och verksamhetsplan som
föredras för styrelsen.
BÅTREGISTERING
Båt som ägs av en eller flera medlemmar i klubben skall registreras i klubbens
båtregister. Blankett för registrering finns i ”Varvplanskontrakt och varvsordning”,
se § 17. Båt som deltar i tävlingar och som representerar klubben skall vara
registrerad.
Övergår registrerad båt till annan ägare skall den förra ägaren anmäla detta till
kassören eller hamnsektionen.
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Båtklubbens standert/vimpel får endast föras av inregistrerad båt. Den måste föras då
båten tävlar för klubben.
STADGEÄNDRINGAR
För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på
varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till mötet
skall anges att förslag till stadgeändring föreligger.
KLUBBENS UPPLÖSNING
För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid årsmöte.
I beslut om upplösning skall anges hur klubbens tillgångar skall användas. Se även
§ 3.2
STADGANS GILTIGHET
Dessa stadgar är antagna vid årsmötet 2009. De träder i kraft så snart justering skett
av årsmötesprotokollet.
KOMPLEMENT TILL STADGAN
Stadgarna kompletteras med en ”Varvplanskontrakt och varvsordning”, se § 13, samt
en ”Drogpolicy”, vilka revideras genom beslut i styrelsen.
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