STADGAR

Munkedals Båtklubb
_______________________________

Antagna och reviderade 2004

STADGAR FÖR MUNKEDALS BÅTKLUBB
Klubben bildades 1937 den 13/11 och har sin hemort i Ellingeröd Munkedal Verksamhetsområdet omfattar
förutom verkstad och kontor i Ellingeröd också båt- platser i Saltkällan samt vid Åtorp.
Stadgarna har reviderats den 2004 efter godkännande av två st. medlems- möten.
§1

Ändamål
Klubben är en allmännyttig ideell klubb och har till ändamål att främja båtlivet och skall verka för god
sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamratskap och sjömanskap

§2

Medlemskap

2.1

Ansökan antagning
Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål och ingår som medlem efter
styrelsens godkännande.

2.2

Medlemskategorier
A. Enskilda medlemmar
B. Enskilda ungdomsmedlemmar
C. Familjer
D. Hedersmedlemmar
Ansökan som medlem görs för kategorierna A-C.
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben kan medlem eller styrelsens förslag väljas till
hedersmedlem enligt kategori D.
Beslut härom skall fattas på ett ordinarie medlemsmöte och skall klart framgå i kallelsen till mötet.
Hedersmedlem befrias från årsavgiften

2.3

Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och befintlig utrustning dock efter tillåtelse av styrelse eller
anställd personal.
Medlem äger rätt att delta i klubbens verksamheter.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerade hamn eller uppläggnings bland annat
beroende av båtens konstruktion passar klubbens anordningar.
Hyrd båtplats får uthyras enbart till medlem genom båtklubbens försorg.

2.4

Skyldigheter
Medlem som antagits har genom inträdet förbundet sig att följa klubbens
Stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgenlig ordning fattade beslut.
Medlem som avsiktligt eller genom slarv skadar klubbens tillhörigheter är
Ersättningsnings skyldig till detsamma.
Medlem skall utföra av styrelsen eller anställd personal beordrat arbete inom klubben.
Medlemsbåt skall vara ansvarsförsäkras.

2.5.

Utträde
Medlem som önskar utträde ur klubben bör skriftligen begära detta eller genom kontakt med anställd
Personal eller styrelsen anmäla om sitt utträde

2.6

Uteslutning
Styrelsen kan föreslå att medlem utesluts och skall i sådana fall beslutas på ordinarie eller extra
Klubbmöte om medlemmen
Motverkar klubbens syfte.
Skadar klubbens intressen.
Inte fullgör skyldigheter enligt stadgarna.
Gör sig skyldig till klandervärt handlingssätt.
Uppträder inom eller utom klubben så att dess anseende äventyras.
Inte erlagt fastställde avgifter inom föreskriven tid.
För sådant beslut erfordras minst 2/3 majoritet.

§3

Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är klubbmöten såsom årsmöten, höstmöten eller extra klubbmöten.
Styrelsen i sin helhet eller enskild ledamot samt anställd personal som styrelsen utsett företräda
Klubben att fatta beslut mellan klubbmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna klubbmöten.

§4

Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden januari till december.

§5

Avgifter
Samtliga avgifter fastställds på klubbens årsmöte.
Extra uttaxering kan ske efter beslut på klubbmöte.

§6

Betalning
Avgifter skall vara klubben tillhanda senast det datum som angivits på fakturan och skall motsvara
(30) trettio dagar efter faktura datum.
Om inte avgiften inkommit i tid skall (1) en påminnelsefaktura sändas och en aktuell påminnelseavgift
läggas till på fakturans ursprungliga belopp.
Ej inkommen avgift senaste betalningsdag enligt fakturan så återgår båtplats och uppläggningsplats
Till klubbens förfogande.

§7
7.1

7.2

Föreningsmöten
Förutom årsmöten som skall hållas senast april månads utgång, skall det också (1) ett ordinarie
Klubbmöte hållas senast under oktober månad.
Styrelsen beslutar om plats och tid för mötet.
Kallelse
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till medlemmar samt en annons i dagspressen,
Skall göras senast 7 dagar före mötet.

7.3

Förslag till dagordning - motioner
Medlem som önskar särskilt ärende behandlat på klubbmöte skall senast (3) tre veckor före
Klubbmötet skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Anmälan skall innehålla en förklaring till varför medlemmen önskar få ärendet behandlat.

7.4

Dagordning årsmöte
Vid klubbens årsmöte skall följande ärende behandlas och protokollföras.
A. Mötets öppnande
B. Mötets behöriga utlysande
C. Fastställande av dagordning

D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
7.5

Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av (2) två justeringsmän till lika rösträknare för mötet
Föredragning av verksamhets – förvaltningsberättelse för gångna året
Revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Inkomna motioner
Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Val av styrelse
Val av revisorer
Övriga val
Val av valberedning (3) tre stycken inklusive sammankallande
Mötets avslutande
Extra klubbmöte
Extra klubbmöte skall avhållas när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av
Revisorerna eller om minst 1/3 del av klubbens medlemmar så begär.
Vid extra klubbmöte får endast ärende som står på kallelsen förekomma.

7.6

Rösträtt beslut och val
Varje medlem som fyllt 18 år och erlagt gällande avgift har rösträtt på mötet.
Beslut får endast fattas i ärende som framgår av dagordning
Valbara till styrelsen och revisorer är endast de som nominerats till valberedningen enligt § 10.
Rösträtten är personlig dock kan denna utnyttjas av annan medlem om en godkänd fullmakt uppvisas.
Alla ärende avgörs med enkel majoritet om inte annat föreskrivas i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon begär sluten röstning.
Vid omröstning som inte avser personalval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
Ordförande för mötet.
Vid omröstning som avser personalval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner vid lottning.

§8

Styrelse och förvaltning

8.1

Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av följande.
Ordförande kassör samt (5) fem övriga ledamöter.
Ordinarie ledamöter väljs på en tid av (2) två år
Ordförande och (3) tre ledamöter väljs på jämna år, kassör och övriga ledamöter på ojämna år
Styrelsen utser inom sig sekreterare och v ordförande.

8.2

Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse så ofta det är av behovet påkallat dock minst (10) tio
Möten per år och skall protokollföras och justeras av ordförande samt sekreteraren.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
Av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och ej opponerat sig.
Reservation skall tydligt framgå i protokollet.
Vid samtliga styrelsemöte skall också anställd personal närvara.
Det åligger styrelsen att.
Verkställa fattade beslut av klubbmöten.
Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen eller anställd personal.
Fördelningen skall dokumenteras i protokollet i form av arbetsbeskrivning och
skall förvaras av sekreteraren.
Bereda ärenden inför klubbmöten och arrangera dessa.
Representera klubben i olika ärenden.
Förvalta klubbens egendom och medel.
Besluta om firmatecknare.
Besluta om antagande av nya medlemmar.

På klubbmöte föredra av styrelsen fattade beslut.
Ansvar för medlemmarnas efterlevnad av gällande stadgar och ordningsregler.
§9

Revisorer
Klubben skall revideras av (2) två stycken revisorer som väljs på årsmötet för en tid
Av (2) två år och avgår växelvis vartannat år.
Revisorsuppleanter (2) två stycken väljs varje år för en tid av (1) ett år.
Revisorerna skall granska klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt till
Årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till eller avstyrkande av ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
Revisorerna har fortlöpande rätten att ta del av klubbens räkenskaper styrelseprotokoll
Och övriga handlingar i samråd med kassören.

§ 10

Valberedning
Valberedningen skall till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt
Stadgarna är föremål för val och eventuellt ledamöter som är vakanta.
Förslag till ledamöter till styrelsen och övriga funktionärer skall vara valberedningen
Tillhanda senast januari månads utgång.
Skall själva aktivt söka lämpliga kandidater.
Skall vid årsmötet även presentera övriga kandidater.

§ 11

Förtjänsttecken och emblem
Klubbens emblem vimplar och dylikt skall om möjligt saluföras så att medlemmar kan
Föra dessa på sina båtar.

§ 12

Hamn och uppläggningsplatser
Medlemmar skall efterfölja de ordningsregler som gäller.

§ 13

Stadgeändring
Föreligger stadgeändring skall detta framgå i kallelsen till klubbmötet.
För att en revidering skall antas måste det godkännas med minst 2/3 dels majoritet vid minst
(2) två på varandra följande klubbmöte varav ett skall vara årsmöte.
Vid andra mötet kan revideringen omgående vara godkänd och därmed justerad.

§ 14

Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på klubbmöte och detta skall framgå i kallelsen.
För beslut fodras minst 2/3 dels majoritet på två klubbmöte med minst (1) en månads mellanrum.
Om beslut fattas om upplösning skall klubbmötet ge direktiv till styrelsen om hur kvarvarande
Tillgångar och handlingar skall förvaras.
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