Stadgar
för

Grödinge båtklubb
Antagna den 13 februari 2011.
Grödinge båtklubb bildades 1965 och har sin verksamhet vid
Kaggfjärdens västra strand i Grödinge, Botkyrka kommun.
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§1
Ändamål
Grödinge båtklubb (GBK) är en ideell förening och har till ändamål att lokalt främja
och ta tillvara medlemmarnas intresse i anslutning båtlivet och förvalta föreningens
hamn- och uppläggningsområde. Klubben har även till uppgift att verka för god
sjösäkerhet, god miljö och ett gott kamrat- och sjömanskap.
§2

Medlemskap

2.1
Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen som beslutar om antagning
av ny medlem.
Medlem kan den bli som ansluter sig till klubbens ändamål och uppgift.
2.2
Medlemskategorier
Medlemmarna delas in i följande kategorier:
1.
ordinarie medlem
2.
passiv medlem
3.
hedersmedlem
Ordinarie medlem ska ha fyllt 16 år.
Styrelsen kan bevilja ordinarie medlem passivt medlemskap.
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för föreningens ändamål och uppgift kan
utnämnas till hedersmedlem. Beslut härom ska fattas vid årsmöte eller extra
föreningsmöte. Av kallelsen ska framgå att fråga om utnämnande av hedersmedlem
ska behandlas. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
2.3
Rättigheter
Ordinarie medlem och hedersmedlem får utnyttja klubbens anläggningar och delta i
klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar till båtplats vid klubbens hamn- och uppläggningsanläggning
endast om plats finns att tillgå som lämpar sig för medlemmens båt. Önskar medlem
plats till mer än en båt kan detta, i mån av tillgång, medges av styrelsen.
2.4
Skyldigheter
Medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar, Föreskriftsamling och i stadgeenlig
ordning fattade beslut.
Medlem är skyldig att hålla sig informerad om vilka årliga avgifter denne ska betala.
Medlem är skyldig att utan dröjsmål underrätta styrelsen om ändringar av
kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens egendom
är ersättningsskyldig för denna.
Medlem ska utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt och vakttjänstgöring.
Medlems båt ska vara ansvarsförsäkrad.
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2.5
Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem, av årsmötet eller extra föreningsmöte, uteslutas ur
klubben om medlemmen
• skadar klubbens intressen genom att motverka dess ändamål och uppgift
• inte fullgör de skyldigheter som framgår av stadgar, föreskrifter eller stadgeenliga
beslut. Beträffande obetalda avgifter se § 6.
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller
utom klubben att dess anseende äventyras.
För beslut om uteslutning fordras minst 2/3 majoritet av vid mötet representerade
medlemmar.
Vid särskilt allvarligt brott mot dessa stadgar kan uteslutning ske efter beslut av
styrelsen. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet av samtliga ledamöter i
styrelsen. Sådant beslut kan överklagas av den uteslutna medlemmen. Ett
överklagande ska ske skriftligt. Vid ett överklagande ska ärendet behandlas vid
årsmöte eller extra föreningsmöte. För att häva styrelsens beslut om uteslutning
krävs 2/3 majoritet av vid mötet representerade medlemmar.
Av kallelsen till årsmötet/extra föreningsmötet ska framgå att ett uteslutningsärende
ska behandlas. Medlem som är föreslagen att uteslutas eller har överklagat
styrelsens beslut om uteslutning ska kallas skriftligen till det mötet där ärendet ska
behandlas. Kallelsen ska även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.
Styrelsen kan, fram till beslut om uteslutning, begränsa tillträdet till klubbens område
för den medlem som ska föreslås för uteslutning.
Innan styrelsen föreslår att medlem utesluts kan styrelsen tilldela medlemmen en
varning.
Vid uteslutning återbetalas inte betalda avgifter.
2.6
Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Betalda
avgifter återbetalas inte. Styrelsen kan dock vid särskilda skäl besluta om
återbetalning.
Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens
prövning och beslut anses ha utträtt ur klubben. Vid sådant utträde återbetalas inte
betalda avgifter.
§3
Föreningens organ
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet eller extra föreningsmöte, när sådant
är samlat.
När årsmöte eller extra föreningsmöte inte är samlat är föreningens styrelse högsta
beslutande organ.
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§4
Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.
§5
Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra avgifter kan beslutas vid årsmöte/extra
föreningsmöte.
§6
Betalning
Inträdesavgift ska betalas i samband med beviljande av medlemskap.
De årliga avgifterna ska utan anmodan vara klubben tillhanda senast den 1 april. Se
även § 2.4.
Därefter kan förseningsavgift tas ut. Vid utebliven betalning, se § 2.6 andra stycket.
§7

Föreningsmöten

7.1
Antal möten
Årsmöte ska hållas en gång varje verksamhetsår. Därutöver kan extra föreningsmöte
hållas under verksamhetsåret om styrelsen anser det lämpligt eller när framställning
om det görs av revisor eller minst 1/5 av föreningens medlemmar.
7.2
Kallelse
Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte ska ske skriftligt och vara medlemmen
tillhanda minst två veckor före mötet.
Kallelsen sker via anslag på klubbens anslagstavla och e-post samt, till den som
lämnat särskild begäran, per brev.
7.3
Förslag till dagordningspunkt / motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet ska, senast den 1
november skriftligen anmäla detta till styrelsen. Av anmälan ska framgå vad ärendet
gäller och vem/vilka som står bakom det.
7.4
Årsmöte
Årsmöte ska hållas årligen före utgången av februari månad.
Vid årsmöte ska följande behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
4. Fastställande av röstlängd för mötet och registrerade fullmakter
5. Godkännande av dagordning
6. Val av protokolljusterare
7. Val av rösträknare
8. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det
senaste verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse
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10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Förslag från styrelsen och övriga motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan, budget och avgifter för det nya
verksamhetsåret
13. Fastställande av förändringar i föreskriftsamlingen
14. Val av styrelse
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Övriga val
7.5
Extra föreningsmöte
Vid extra föreningsmöte ska, utöver punkterna 1-6 under § 7.4, endast de ärenden
förekomma som enligt kallelsen föranlett mötet.
7.6
Rösträtt, beslut och val
Varje medlem äger en röst på mötet.
Styrelseledamot har inte rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet.
Vid mötet får endast beslutas i frågor som angivits i kallelsen.
Valbar till uppdrag är ordinarie medlem och hedersmedlem.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud. Se § 7.7.
Röstning sker genom acklamation (ja/nej-rop). Begärs votering (rösträkning) sker det
genom öppen omröstning. Begärs votering i frågor avseende personval eller
uteslutning sker det med slutna sedlar.
Vid omröstning om ansvarsfrihet för styrelsen gäller vid lika röstetal revisorernas
utlåtande.
Vid övrig omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som
biträds av styrelsens ordförande.
Vid omröstning som avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner
efter lottning.
7.7
Röstning genom ombud
Vid röstning genom ombud ska ombudet lämna en skriftlig fullmakt i original före
mötets öppnande. Fullmakten gäller endast vid det aktuella mötet. Av fullmakten ska
framgå vem som är utställare respektive innehavare. Eventuella inskränkningar av
fullmaktens omfång ska framgå.
Ombud får endast företräda en medlem utöver sig själv.
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§8

Styrelse och förvaltning

8.1
Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs vid årsmötet och ska bestå av ordförande och därutöver ett jämnt
antal ledamöter, minst 6 och högst 12. Efter valet konstituerar sig styrelsen.
Ordförande och övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Valet genomförs så att
halva antalet ledamöter väljs växelvis varje år. Fyllnadsval kan göras.
8.2
Styrelsens uppdrag
Styrelsen sammanträder vid behov, efter kallelse av ordförande eller när minst tre
styrelseledamöter begär så.
Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av samtliga ledamöter är ense om
beslutet.
De ledamöter som deltagit i beslut är ansvariga för beslutet såvida inte reservation
har gjorts. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.
Styrelsen ska
• se till att beslut fattade vi årsmöte/extra föreningsmöte verkställs,
• fördela arbetsuppgifterna sinsemellan inom styrelsen,
• bereda ärenden inför möten och arrangera dessa,
• representera klubben,
• förvalta klubbens egendom och medel,
• besluta om firmatecknare,
• besluta om antagning av ny medlem samt
• senast en månad före årsmötet tillhandahålla revisorerna styrelsens verksamhetsoch förvaltningsberättelse jämte verifikationer, medlemsmatrikel och
styrelseprotokoll.
§9
Revisorer
Verksamheten ska revideras av två revisorer. Dessa väljs vid årsmötet för en tid av
två år och avgår/väljs om växelvis vartannat år.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper och avge
skriftlig revisionsberättelse till årsmöte samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
§ 10
Valberedning
Valberedningen ska bestå av två ledamöter som väljs vid årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att
• motta nomineringar från klubbens medlemmar,
• själv aktivt söka lämpliga kandidater samt,
• lämna förslag på kandidater till årsmötet motsvarande det antal som ska väljas.
Valberedningens förslag sänds ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.
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§ 11
Övriga föreskrifter
Utöver dessa stadgar gäller föreningens Föreskriftsamling. Denna fastställs vid
årsmötet. Styrelsen kan vid behov göra ändringar i föreskiftsamlingen. Sådan ändring
ska anslås genom e-post och i klubbhuset. Ändringar fastställs vid nästkommande
årsmöte.
§ 12
Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen till årsmötet/extra
föreningsmöte.
För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst 2/3
majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte. Vid andra
godkännandet kan ändringen förklaras omedelbart justerad.
§ 13
Föreningens upplösning
Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas vid årsmöte/extra
föreningsmöte. Av kallelsen ska framgå att mötet ska besluta om föreningens
upplösning.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet vid två möten med minst en
månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska
förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.
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