Stadgar för Skattkärrs Båtklubb (SBK)
Orgnr: 873201-0270

gäller från och med 2009-01-01.
Antagna på årsmötet 2008-04-02 och höstmötet 2008-11-19

§ 1 SYFTE
Klubbens syfte är att vara en allmännyttig ideel förening och skall förvalta hamn- och
uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar samt främja intresset för båtliv och sjösport att samt
att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen.

§ 2 INTRÄDE
Medlemskap i klubben beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Denna skall göras på särskild
ansökningsblankett som insänds till klubbens styrelse.

§ 3 UTESLUTNING
Medlem, som uppträder eller agerar på ett sådant sätt, att klubbens anseende därigenom kan anses
lida skada eller bryter mot klubbens stadgar eller ej inom fastställd tid erlägger beslutade avgifter,
kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 4 AVGIFTER
Medlem erlägger medlemsavgift varje år. Avgiftens storlek bestäms på höstmötet liksom avgifter
för bryggplats, vinteruppläggning och eventuellt, övriga avgifter. Hedersmedlem betalar ingen
medlemsavgift.
Fasställda avgifter inbetalas till klubbens plusgirokonto senast 31 mars för aktuellt verksamhetsår.

§ 5 STYRELSE
Klubbens styrelse skall bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordinarie ledamöter
är: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten och vice hamnkapten
Om behov anses föreligga kan styrelsen utökas med intendent och/eller klubbmästare.
Ordinarie ledamöter väljs för en mandatperiod av två år och på ett sådant sätt att inte ordförande
och vice ordförande väljs samtidigt. Hamnkapten och vice hamn kapten skall inte heller väljas
samtidigt. Övriga funktionärer väljs för ett år i taget.

STYRELSEN skall
- bereda alla frågor som skall presenteras för klubbmedlemmarna,
- sköta klubbens angelägenheter och verkställa dess beslut.
- årligen lämna skriftlig redogörelse för varje verksamhetsår omfattande tiden 1 januari till och med
31 december. Redogörelsen skall omfatta verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse med
resultat- och balansräkning samt förslag till budget. Dessa handlingar skall tillställas revisorerna för
yttrande i god tid före årsmötet.
Styrelsen fastställer regler för vakttjänst.
Styrelsen kan utse hedersmedlemmar.
För beslut i styrelsen krävs att minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande.
SBK:s FIRMA:
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två
tillsammans.
ORDFÖRANDEN skall
- leda förhandlingarna vid klubbens och styrelsens sammanträden
- kalla styrelse och klubbmedlemmar till extra sammanträde vid behov
- granska och attestera alla protokoll och utgående skrivelser
- representera klubben då så erfordras
VICE ORDFÖRANDEN
- är SBK:s vaktchef och leder vaktarbetet och gör vaktlistor i samarbete med hamnkapten
- träder i ordförandes ställe vid dennes frånvaro
SEKRETERAREN skall
- ombesörja kallelse till sammanträden,
- föra protokoll vid styrelsens och klubbens sammanträden
- sköta klubbens korrespondens.
KASSÖREN skall
- ha ett övergripande ansvar för föreningens ekonomi
- ansvara för fakturering och löpande in- och utbetalningar
- sköta klubbens bokföring och redovisning av inkomster, utgifter, tillgångar och skulder,
- i god tid före årsmöte upprätta resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår, och
presentera dessa på årsmötet
- årligen i god tid upprätta samt lämna deklaration till skattemyndigheten
- i god tid före årsmöte, till revisorerna, överlämna föreningens räkenskaper för revision
- upprätta förslag till budget för nästa verksamhetsår och presentera på höstmötet
- hålla medlemsregister och övriga medlemsuppgifter aktuella samt i samarbete med hamnkapten
hålla bryggplatsförteckning aktuell.

HAMNKAPTENEN skall
- svara för tillsyn av hamnanläggning och uppläggningsplatser
- leda sjösättning och upptagning av båtarna
- leda arbetet i hamnen (arbetsplikten) och föra bok över medlemmarnas närvaro och arbetstid
- hålla bryggplatsregister och övriga uppgifter om medlemmarnas båtar aktuella i samarbete med
kassören
- svara för eventuell kölista avseende önskemål om bryggplats och uppläggningsplats
- upprätta vaktlista i samråd med vaktchefen.
VICE HAMNKAPTENEN skall
- träder i hamnkaptens ställe vid dennes frånvaro
- är hamnkaptenen behjälplig

§ 6 REVISORER
Revisorerna skall vara två till antalet. Revisorer väljs för en mandatperiod om två år. Revisorerna
skall inte nyväljas samtidigt.
REVISORERNA skall
- före årsmötet ha granskat klubbens räkenskaper och verksamhet
- i god tid före årsmötet ha lämnat klubbens räkenskaper till styrelsen inklusive revisionsberättelse
och yttrande över klubbens förvaltning och styrelsens arbete samt
- meddela styrelsen resultatet av granskningen.

§ 7 SAMMANTRÄDEN
Ordinarie sammanträden med klubben skall hållas två gånger per år, dels på hösten, höstmötet, dels
på våren, årsmötet. Ordinarie sammanträden med styrelsen skall hållas i anslutning till ovan
nämnda sammanträden, och i god tid före dessa. Extra sammanträden med klubben skall hållas då
styrelsen beslutar om detta, eller då minst fem medlemmar begär detta skriftligt hos styrelsen.
Endast inkomna skriftliga frågor behandlas vid extra sammanträde.
PÅ HÖSTMÖTET skall
medlemsavgifter och bryggplatsavgifter för nästkommande år samt avgift för vinteruppläggning
fastställas. Avgifterna skall sättas med hänsyn tagen till klubbens ekonomi och verksamhetsplaner.
PÅ ÅRSMÖTET skall
- verksamhetsberättelsen, årsbokslut och revisionsberättelsen presenteras,
- klubbmedlemmarna ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- övriga ärenden behandlas, som framförs av styrelsen eller klubbmedlem.

§ 8 VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av tre medlemmar med god erfarenhet av klubbens verksamhet eller
verksamhet i annan ideell förening. Sammankallande skall utses bland dessa. Valberedningen skall
i god tid före årsmötet lämna förslag till styrelsen på lämpliga styrelsekandidater, som tillfrågats
och förklarat sig villiga att delta i klubbstyrelsens arbete.

§ 9 VAL OCH OMRÖSTNING
Vid val och omröstning har varje medlem en röst. Närvarande medlem får rösta för en frånvarande
medlem genom skriftlig fullmakt.
Vid omröstning som utfaller med lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Val med lika röstetal
avgörs genom lottning.
Enkel majoritet gäller utom vid ändring av stadgarna, då 2/3 majoritet fordras för bifall vid två på
varandra följande stormöten (dvs. höstmöte-årsmöte eller årsmöte-höstmöte).

§10 MEDLEMS FÖRPLIKTELSER
Medlem i SBK har förbundit sig att:
- hålla sin båt försäkrad.
- alltid uppträda så att klubbens anseende inte skadas.
- alltid visa gott sjömanskap och att rätta sig efter sjölagen.
- iaktta de bestämmelser som gäller vid vistelse inom naturskyddat område och att visa
miljöhänsyn.
Medlem i SBK - som innehar bryggplats – har förbundit sig att fullgöra arbetsplikt och vaktplikt.
Styrelsen kan, då särskilda skäl föreligger, frikalla medlem från arbetsplikt och vaktplikt. Om
arbetsplikt eller vaktplikt ej fullgjorts och medlem ej frikallats, debiteras medlemmen en extra
avgift, vars storlek beslutas av höstmötet.
Undantagna från vaktplikt är medlemmar som inte fyllt 18 år.
Medlem i SBK skall rätta sig efter de beslut som fattats vid klubbmöten och styrelsemöten och i
övrigt uppträda lojalt mot klubben, dess styrelse och övriga klubbmedlemmar.

§11 KLUBBENS UPPLÖSNING
Beslut om klubbens upplösning måste fattas med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande
möte för att vara giltigt. Om beslut om klubbens upplösning fattas, skall klubbens alla tillgångar
användas för båtsportens och sjölivets främjande. Beslut om hur klubbens tillgångar skall användas
fattas samtidigt med beslutet om upplösning.

