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BOXHOLMS BÅTKLUBBS STADGAR
Antagna vid årsmöten den 31 jan 1976, klubbmötet 5 apr 1976 och årsmötet den 23 feb 2013. 

1. NAMN
      Boxholms Båtklubb, BBK, stiftad den 15 juni 1970, är en ideell/allmännyttig förening för   
      personer med båt- och friluftsintresse som tillämpar öppen medlemsanslutning.

2.  ÄNDAMÅL OCH SYFTE
 Båtklubbens ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom:

      2.1  Att tillvarata båtfolkets intressen i frågor som rör bl. a. småbåtshamnar och  
             uppläggningsplatser.
      2.2  Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och  
             organisationer.
      2.3  Att genom upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet.
      2.4  Att genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas trevnad.

3.  MEDLEMSKAP
      3.1  Medlemskap i klubben kan erhållas av varje person som löser klubbens årskort och

       förbinder sig att följa klubbens stadgar.
      3.2  Genom beslut på ordinarie möte kan medlem, efter förslag av styrelse, utses till   

  hedersmedlem, befriad från medlemsavgift.
      3.3  Medlem som inte inom en månad efter avisering från kassören erlägger förskriven     

 avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
      3.4  Medlem som genom klandervärt handlingsätt skadar klubben eller dess anseende, kan av 

 årsmötet uteslutas.

4.  BESLUTANDE ORGAN
             Båtklubbens beslutande organ är:
      4.1  Årsmöte
      4.2  Klubbmöte
      4.3  Styrelsemöte

5. VERKSAMHETSÅR
      5.1 Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

6. UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUND.
      6.1 Båtklubben skall senast 14 dagar efter årsmöte årligen insända av förbundsstyrelsen begärda
            uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens medlemsantal och båtantal 
            enligt senaste årsredovisning.

7. AVGIFTER
      7.1 Medlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter senast en månad efter debitering
             om inte annat anges.
      7.2  Efter fakturans förfallodatum kommer endast en påminnelse att skickas ut, därefter 
             har medlemmen/båtplatsinnehavaren 14 dagar på sig att betala, därefter stryks 
             medlemmen/båtplatsinnehavaren. Träffas en överenskommelse med kassören ska den 
             hållas! Båtplatsinnehavaren ska i sådant fall kontakta kassören om en överenskommelse vill

 träffas. OBS: Båtplatsinnehavare mister både båtplats och medlemskap 
             om inte detta följs! 
      7.3 När en båtplatsinnehavare säger upp platsen betalas den insats som är inbetalad ut så           

snart som möjligt.  



8.  ÅRSMÖTE
8.1  Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad.
8.2  Kallelse med datum och plats för årsmötet samt föredragningslista meddelas senast två 
       veckor före årsmötet.
8.3  Medlem äger vid årsmötet en röst. Röstning med fullmakt medges ej.
8.4  Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
       Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

 Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
 Behandling av revisorernas berättelse.
 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat.
 Val av styrelse enligt punkt 10.
 Val av revisorer enligt punkt 11.
 Val av valberedning enligt punkt 12.
  Övriga val.
  Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen.
  Behandling av förslag till årsprogram.
  Övriga ärenden.

9.  KLUBBMöTE
9.1  Klubbmöte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/3 av klubbens medlemmar gör 
       framställning härom.
9.2  Kallelse till klubbmöte utsänds senast 2 veckor före dess hållande. Kallelse skall innehålla 
       motivering för klubbmötets utlysande, föredragningslista samt handlingar gällande det eller 
       de ärenden som önskas behandlade.

10.   STYRELSE
10.1 Styrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:
        Att representera båtklubben.
        Att vara båtklubbens verkställande organ.
        Att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet.
        Att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftsstat.
        Att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi.
        Att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.
10.2  Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
         Ordföranden

               Vice Ordförande
               Sekreterare

   Kassör
               Samt 3 ordinarie ledamöter.

   Ordföranden väljs för en tid av ett år, de övriga väljs för en tid av två år på så sätt, att 
   kassör och två ordinarie ledamöter väljs vid årsmöte med jämt årtal och övriga väljs vid
   udda årtal. Två suppleanter väljs för en tid av ett år.

     10.3   Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av tre ledamöter.
     10.4   Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.



11.    REVISION
      11.1  Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljes för en tid av två år och 
               vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljes en suppleant för en tid av ett år.
      11.2  Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna senast två     
               veckor före årsmötet.

12.    VALBEREDNING
      12.1  Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant, valda av årsmötet för en tid
               intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara beredningens 
               ordförande.  
               Ledamot av styrelsen eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
      12.2  Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

13.   KOMMITTEER OCH ARBETSGRUPPER
      13.1 Inrättande av stående kommittéer beslutas av årsmötet, som även med ett års mandattid 
              tillsätter ordförande i sådan kommitté. Ledamöter av sådan kommitté utses av styrelsen.

14.    BESLUT OCH VAL
      14.1  Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar 
               särskilt föreskriven. Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall där någon 
               fodrar sluten sådan. Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

15.    FIRMATECKNING
      15.1  Båtklubben som firma tecknas av ordföranden i förening med endera av sekreteraren eller 
               kassören.

16.    EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN
      16.1  För båtklubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utformade bestämmelser.

17.    STADGEÄNDRING
      17.1  Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte, 2/3 majoritet av vid   
               mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet.

18.    BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING
      18.1  Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med ¾ majoritet av    
               närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.


