Galtabäck Båtklubb
!

!

Stadgar för Galtabäck Båtklubb
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§ 1. Ändamål.
!
!
!
!
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!
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§ 2. Medlemskap.
!
!
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!
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§ 3. Uteslutning.
!

1.1 Tillvarata medlemmarnas intresse och främja båtsporten.
1.2 Verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktivt fritidsintresse.
1.3 Aktivt föra medlemmarnas talan gentemot myndigheter och allmänna organ som berör båtklubben.
1.4 Debitera båt och hamnavgifter samt övriga kostnader enligt beslut på årsmöte.
1.5 Tillhandahålla båtplatser enligt fastställda turordningsregler.
1.6 Kalla till minst två arbetsdagar för medlemmar (se Hamnordning).
1.7 Tillhandahålla nycklar till klubbhuset för medlemsaktiviteter.
1.8 Tillse att uppställning av båtar, båtvagnar, bilar, gästfordon m.m placeras inom området på avsedda platser,
för att inte störa övrig fordonstrafik samt framkomligheten för utryckningsfordon.
1.9 Tillse att nyttjande av befintliga bodar följer de myndighetsregler som gäller för Galtabäck hamn.

2.1 Medlemskap kan sökas av alla som godtar klubbens stadgar och regelverk.
2.2 Ansökan om båtplats sker till hamnkapten med uppgifter om båtlängd, bredd och djupgående.
2.3 Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta skriftligt till kassören. (se § 6.4)

3.1 Medlem som inte erlagt de fastställda avgifter enligt stadgorna, eller följer de stadgar, hamnordning,
myndighetsregler som gäller, skall betraktas som icke medlem och lämna sin båtplats. Beslut om uteslutning
skall ske genom brev där medlem har rätt att lämna in besvär inom 14 dagar. Vid återinträde som medlem gäller
turordningsreglerna.
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§ 4. Verksamhetsår.
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4.1 Galtabäck båtklubb har kalenderår som verksamhets- och räkenskapsår.

§ 5. Beslutande organ för Galtabäck båtklubb är:

!
!
!
!
!
§ 6. Avgifter.
!

5.1 Årsmötet. (se 8)
5.2 Extra årsmöte. (se 10)
5.3 Styrelsen. (se 12)

6.1 Fastställda avgifter för Galtabäck båtklubb består av medlemsavgifter, båtplatsavgifter, arrende och
tillkommande avgifter för sjösättning samt debitering av elkonsumtion för medlems eget bruk. Avgifternas
storlek bestäms av årsmötet.
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6.2 Under löpande räkenskapsår kan förhöjd avgift tas ut om omständigheter som ej kan förutses uppstår.
I dessa fall har styrelsen mandat att utföra extradebitering.
6.3 Utöver de fasta avgifter enligt § 6.1 tillkommer engångskostnad (kontantinsats) för varje båtplats. Denna
kontantinsats skall användas till finansiellt stöd samt för framtida investeringar inom hamnområdet. Styrelsen
förfogar över den erlagda summan. Pengarna skall användas enligt särskild finansieringsplan som är godkänd
av årsmötet.
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6.4 Medlem som betalat engångsbeloppet kontantinsats skall vid frånträde av båtplats återbetalas med
motsvarande inbetalt belopp utan index eller räntekrav. Återbetalning av kontantinsats sker senast 6 månader
efter frånträde av båtplats.
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§ 7. Klubbstugan.
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6.5 Årsmötet beslutar om kontantinsatsens storlek för resp. år beräknad på index.

7.1 Medlem har rätt till nyttjande av klubbstugan under de förutsättningar och ordningsregler som beslutats av
styrelsen. En nyckel lämnas ut till medlemmarna mot en avgift som returneras när nyckeln återlämnas.
7.2 Ordningsregler för klubbstugan finns uppsatta i klubbstugan.
7.3 Om medlem inte följer de ordningsregler som gäller vid nyttjande av klubbstugan avseende städning,
återställande av befintliga inventarier, eller om det uppkommit skador eller åverkan på lokalen,
skall kostnadsdebitering delges för återställande av lokalen till den person som lånat lokalen.
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§ 8. Årsmötet.
8.1 Årsmöte skall genomföras senast 30:e april
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§ 9. Dagordning för årsmötet:
!

8.2 Motioner/övriga ärenden för beslut på årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen sju dagar före årsmötet.
8.3 Kallelse, dagordning och hamnordning utsändes senast 2 veckor före årsmötet till medlemmarna via mail
och/eller vanlig post.
8.4 Styrelsen skall ha revisionsberättelse/ekonomisk redogörelse för medlemmar sju dagar före årsmötet.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Årsmötets öppnade.
Val av ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare för årsmötet.
Årsmötets stadgeenliga utlysande (se § 8.3).
Fastställande av dagordning.

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22

Val av två rösträknare.
Val av två justeringsmän.
Genomgång av föregående års protokoll.
Styrelsens verksamhetsberättelse för innevarande år.
Kassörens genomgång av årets kostnader och intäkter.
Revisionsberättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Genomgång av inkomna motioner.
Styrelsens förslag till årsmötet avseende inkomna motioner.
Fastställande av budget/övriga avgifter för kommande verksamhetsår enligt styrelsens förslag.
Fastställande av hamnordning,
Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
Val av styrelse och suppleanter enligt § 12.
Val av revisorer och suppleanter enligt § 13.
Val av valberedning enligt § 14.
Övriga frågor.
Årsmötets avslutande.
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§ 10. Extra årsmöte eller beslutande medlemsmöte.
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§ 11. Röstning.
!
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§ 12. Styrelsen.
!
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10.1 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte avseende enstaka ärenden närhelst styrelsen beslutar om det eller när
25% av medlemmarna skriftligen begär detta.
10.2 De frågor eller enstaka ärenden som kräver extra årsmöte är av sådan karaktär att styrelsen eller
medlemmarna anser att det fordras medlemsbeslut.
10.2 Kallelse till extra möte skall ske enligt § 8.3.

10.3 Tagna beslut på extra årsmöte har samma giltighet som beslut tagna på ordinarie årsmöte.
10.4 Styrelsen beslutar när och var extra möte enligt § 10.1 skall genomföras.

11.1 Varje medlem äger en röst. Styrelsen har mandat att besluta om fullmakt skall gälla vid enstaka beslut.
11.2 Öppen omröstning skall gälla om det inte begärs sluten omröstning i enstaka ärende

12.1 Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordf, kassör, två ledamöter, två suppleanter samt hamnkapten.
12.2 Samtliga i styrelsen väljs av årsmötet.

12.3 Efter beslut tagna vid årsmöte avseende valda personer i styrelsen skall konstituerande möte hållas dem
emellan.
12.4 Ordförande och kassör och övriga ledamöter väljs på två år med förskjutning avseende ordförande, kassör
samt ledamöter. Suppleanter väljs på ett år.
12.5 Styrelsen skall under verksamhetsåret ansvara för verksamheten och genomföra beslutande åtgärder
löpande enligt antagen verksamhetsplan.
12.6 Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.
12.7 Styrelsen skall hålla minst fyra styrelsemöten per verksamhetsår.

12.8 Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsens sammanträde, ansvara för kallelser till möten samt

förvalta arkivet.
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12.9 Kassören skall ansvara för klubbens ekonomi samt ta fram begärda ekonomiska underlag till styrelsen
samt de boksluts- och finansieringsunderlag som erfordras till årsmötet.
12.10 Hamnkapten förvaltar klubbens egna anläggningar samt övriga uppkomna driftfrågor.

§ 13. Revisorer.
13.1 För granskning av klubbens förvaltning väljer årsmötet två revisorer och två suppleanter. Granskning
av klubbens redovisning samt protokoll och godkännande av ansvarsfrihet skall utföras inför årsmötet
tillsammans med revisionsberättelse. En av de valda personerna är sammankallande.
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§ 14. Valberedning.
!
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13.2 Revisorer väljs på två år med inbördes förskjutning. Suppleanter väljs på ett år.

14.1 Valberedning bestående av tre valda personer förbereder och ger förslag till årsmötet om funktionärer
till verksamhetsåret. Valberedningen väljs på ett år. En av personerna skall vara sammankallande.

§ 15. Firmateckning.
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§ 16. Stadgeändring.
!

15.1 Galtabäck båtklubbs tecknas av ordförande och kassör var för sig.

16.1 För ändring eller komplettering av stadgar för Galtabäck båtklubb fordras 2/3 majoritetsbeslut av
årsmötet. Vid ändringar eller kompletteringar av stadgorna skall förslaget skickas (se § 8.3) ut i samband med
kallelse till ordinarie årsmöte.
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§ 17. Galtabäck Båtklubbs upplösning.
!
!
!
Stadgorna för Galtabäck Båtklubb antagna på årsmötet 2017-04-01
!

17.1 Beslut om Galtabäck båtklubbs upplösning skall fattas av två efter varandra följande årsmöten med 2/3
majoritets beslut per årsmöte. Beslut avseende ändamål med klubbens tillgångar skall fattas av årsmötet.

