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Stadgar
För Torsö Båtklubb, med hemort i Mariestads kommun, antagna
vid årsmöte 22 februari 2009, med ändring av § 4 vid årsmöte den
19 februari 2012.
§1

-

Klubbens syfte är att främja sjösporten, verka för gott sjömanskap samt i
övrigt tillvarata medlemmarnas intresse. För dessa ändamål skall klubben
upplåta sitt markområde med hamnanläggning vid Fågelöviken till
medlemmarna, samt inom ramen för ekonomiska och andra förutsättningar
vidmakthålla och förbättra där uppförda anläggningar.

-

Båtklubbens syfte är också att med olika arrangemang inom sektionens ram
verka för medlemmarnas trevnad.

§2

- Medlemskap erhålles efter godkännande av styrelsen eller de som styrelsen
delegerat beslutsrätten till.
- Inträdesansökan göres skriftligen till klubbens styrelse. Finnes ej plats i
hamn upprättar styrelsen turordningslista.
- Medlemskap berättigar till andel vid brygga, samt i mån av plats även
vinterförvaring inom klubbens område. Det åligger styrelsen att anvisa
andelsägaren bryggplats.
- En medlem kan förvärva en eller flera andelar av klubbens tillgångar.
- Båt tillhörande klubbmedlem skall vara försäkrad. Försäkringsbevis eller
kopia på detta skall uppvisas för styrelsen.
- Medlem som vill utträda ur klubben eller överlåta andel(ar) skall skriftligen
anmäla detta till styrelsen. Erlagda avgifter återbetalas ej.
- Medlemskap förpliktigar till visst arbete, se § 9.
- Medlem som inte erlagt fastställda avgifter kan, efter styrelsens prövning
anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov.
- Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller
uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras eller
motverkar klubbens syften, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur
klubben. Medlem har rätt att överklaga uteslutning till årsmöte.

§3

- För klubben skall fnnas en styrelse bestående av ordförande jämte fyra
ledamöter. Av dessa skall enligt styrelsens bestämmande en vara vice
ordförande, en sekreterare, en kassör samt en hamnförvaltare. Styrelsen är
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
- Ordförande väljes för ett år medan övriga ledamöter väljes på två år, varav
två väljes varje udda år och två varje jämt år.
- Dessutom skall två stycken suppleanter finnas som väljes på två år.

§3 (forts)
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Styrelsen skall:
- Förvalta klubbens tillgångar
- Föra klubbens räkenskaper
- Föra förteckning över medlemmar
- Besluta i alla frågor som rör disposition av båtplatser enligt de riktlinjer som
klubben kan bestämma
- Vid årsmöte avge förvaltningsberättelse över klubbens ekonomi samt
verksamhetsberättelse
- I övrigt fullgöra klubbens angelägenheter samt besluta i frågor som med
hänsyn till sin betydelse inte kräver beslut vid årsmöte
- Endast medlem i klubben är valbar i styrelsen

§4

- Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig upp till 30000
kronor.
- Ett minimikapital på 500 kronor per medlem skall finnas i kassan.

§5

- Granskning av räkenskaper skall utföras av utsedda revisorer.
- Revisorer, två ordinarie samt en suppleant, väljes för ett år av årsmötet.

§6

-

§7

- Klubbens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna skall avse
inkomster, utgifter samt tillgångar och skulder.

§8

- Medlem skall varje år erlägga medlems- (andels-) avgift till klubben.
Årsmötet fastställer storleken.

§9

- Medlem skall för klubbens gemensamma ändamål utföra det antal arbetstimmar som styrelsen bedömer nödvändigt varje år. Medlem får därvid
tillgodoräkna sig arbete i form av styrelseuppdrag.

§10

- Årsmöte avhålles årligen, senast under februari månad.
- Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen, senast två veckor före mötet.
- Om det vid årsmötet skall behandlas frågor om ändrade åtaganden för
medlemmarna, ändring av stadgar eller övriga frågor av betydelse för
klubben, skall detta anges på kallelsen.
- Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före
årsmötet.

I klubben skall finnas en valberedning bestående av tre ledamöter valda för
ett år av årsmötet.
- En ledamot i valberedningen skall utses att vara sammankallande. Ledamot
av styrelsen får ej vara medlem i valberedning.
- Valberedningens kandidatlista skall överlämnas till klubbstyrelsen senast två
veckor före årsmöte.
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§10 (forts)

Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:
-

Frågan om årsmötets utlysande
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse
Redovisning av styrelsens förvaltning ( resultat- och balansräkning)
Revisionsberättelse
Styrelsens ansvarsfrihet
Val av ordförande för 1 år
Val av två styrelserepresentanter för 2 år
Val av styrelsesuppleant för 2 år
Val av två revisorer för 1 år
Val av revisorsuppleant för 1 år
Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande, för 1 år
Av styrelsen förberedda frågor
Motioner till årsmötet
Fastställande av medlems-(andels-) avgift samt övriga avgifter
Fastställande av andelsvärde
Offentliggörande av årsmötesprotokoll

§11

- Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner detta påkallat, eller
om en tredjedel (1/3) av klubbens medlemmar gör framställan därom.

§12

- Medlem har en röst oavsett antalet andelar.
- Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
- På begäran får beslut ske genom sluten omröstning.
- Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges.
- Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§13

- För ändring av stadgarna erfordras minst två tredjedels (2/3) majoritet vid ett
i behörig ordning utlyst årsmöte.
- Vid tvist gäller styrelsens tolkning.

§14

- Om minst tre fjärdedelar (3/4) av klubbens röstberättigade medlemmar begär
det skall klubben upplösas.
- Klubbens tillgångar skall då realiseras och eventuella skulder betalas.
- Uppstår överskott skall detta fördelas efter andelstalet mellan dem som har
andelar i tillgångarna.

Torsö söndagen den 19 februari 2012

................................................................
Jan Svedberg sekreterare

...............................................................
Tomas Boklund ordförande

