
STADGAR FÖR ÅLABODARNAS BÅTKLUBB 

 

 
1. ÄNDAMÅL OCH SYFTE. 

Båtklubbens ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom att tillvarata medlemmarnas intresssen i 

båtlivsfrågor. 

Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och  organisationer. Att genom 

upplysning och information verka för sjösäkerhet Att genom olika arrangemang inom klubben verka för 

medlemmarnas trevnad 

 

2. HEMORT. 

Klubbens hemort är Ålabodarna, Glumslöv, på vilken ort klubbens sammanträden skall hållas. 

 

3. MEDLEMSKAP. 

Medlemskap i klubben kan vinnas genom hänvändelses till klubbens styrelse. 

Genom inträde i klubben har medlem ställt sig dess stadgar till efterrättelse. 

Medlem, som anses motverka klubbens ändamål, skada dess intressen eller genom sin vandel nedsätta dess 

anseende, kan av styrelsen uteslutas. 

 

4. MEDLEMSAVGIFT 

Medlemmar erlägger före 1 juli en årlig avgift som bestäms för kommande år vid ordinarie höstmöte. 

Medlem som under räkenskapsåret, trots skriftlig påminnelse, inte erlagt stadgade avgifter, anses därigenom 

vilja utträda ur klubben. 

 

5  STYRELSE 

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande och 5 ledamöter jämte 2 

suppleanter. 

Styrelsen väljs på 2 år. Dock skall halva antalet styrelsemedlemmar avgå årligen, varvid första gången valda 

bestäms genom lottning. 

Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer utom ordföranden som skall utses av årsmötet. 

Avgår styrelseledamot innan den tid för vilken hon/han är vald inträder suppleant i hans/hennes ställe för 

resten av tiden, för ordföranden inträder vice ordf. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i dennes frånvaro av vice ordföranden och är 

beslutsmässig om minst 4 av styrelsemedlemmarna är närvarande. 

Styrelsesuppleanter kallas till varje sammanträde, där de äger deltaga i överläggningar och beslut. 

Beslut fattas inom styrelsen med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden 

företräder. 

Styrelsen är gemensamt ansvarig för klubbens tillgångar. 

 

6. STYRELSEN ARBETE 

Ordföranden leder normalt klubbens och styrelsens överläggningar, sammankallar styrelsen till 

sammanträden, utlyser extra sammanträden då så erfordras, undertecknar alla viktiga utgående skrivelser, 

justerar styrelsens och klubbens protokoll, vakar över att dess beslut blir genomförda och representerar 

klubben, där ej annat beslutats. 

 

Sekreteraren åligger att föra samvetsgranna protokoll vid styrelsens och klubbens sammanträden, att mottaga 

inkommande ärenden och uppsätta dessa jämte övriga uppkommande frågor till föredragningslista vid 

sammanträde, att i samråd med ordförande uppsätta och avfärda utgående skrivelser och av dem bevara 

kopior, att omhänderha och vårda klubbens handlingar och att årligen utarbeta förslag till klubbens 

verksamhet. 

 

Kassören har att inkassera klubbens avgifter, att förvalta dess kontanta medel enligt styrelsens direktiv, att 

utbetala vederbörligen attesterade räkningar, att framvisa kassan och räkenskaperna för revisorerna när så 

påfordras samt föra matrikel över klubbens medlemmar. Vid medels uttag ur bank/plusgiro äger kassören rätt 

att attestera uttag i klubbens namn till ett av styrelsen fastställt belopp. Räkenskaperna gäller 

räkenskapsår=kalenderår och skall i avslutat skick föreläggas revisorerna före 15 februari. Båtklubben som 

firma tecknas avkassören och ordföranden var för sig. 



7 .KOMMITTÉER 

Kommittéer och nämnder skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter. De är beslutsmässiga när 3 ledamöter 

är närvarande och i fråga om kommitté bestående av 3 ledamöter när 2 är närvarande och dessa är ense om 

beslutet. Kommittéordföranden utses av styrelsen. 

 

8. VALNÄMNDEN 

Valberedningen består av 2 ledamöter jämte 1 suppleant, valda vid årsmötet. En av medlemmarna utses att 

vara dess ordförande. Ledamot av styrelsen kan inte ingå i valberedningen. 

Valberedningen har att löpande följa klubbens verksamhet så att ett genomarbetat förslag kan föreläggas 

årsmötet. Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast 1 vecka före årsmötet. 

 

9. REVISION. 

Klubbens verksamhet granskas av 2 revisorer, vilka väljs för en tid av 2 år och avgår växelvis vartannat år. 

Årligen väljs 1 suppleant för en tid av 1 år. 

Kassören skall överlämna erforderliga handlingar till revisorerna senast 14 dagar för årsmötet. Revision skall 

vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen före 1 mars. 

Revisor får ej vara ledamot i klubbens styrelse eller utskott. 

 

10. SAMMANTRÄDEN 

Klubben avhåller årligen 2 ordinarie sammanträden, ett i mars månad (årsmöte) och ett i september månad. 

Kallelse sker skriftligt och genom att kallelse uppsätts på klubbens anslagstavla. Till extra sammanträde skall 

styrelsen kalla om minst 10 av medlemmarna skriftligen med motivering begär detta och i övrigt då styrelsen 

finner det av behovet påkallat. Kallelse skall ske senast en vecka innan sammanträdet och skall ange det eller 

de ärenden som skall behandlas på sammanträdet. Sammanträdet är beslutsmässigt om minst 10 medlemmar 

infunnit sig. 

Vid varje sammanträdes början utses 2 medlemmar att jämte ordföranden justera det vid sammanträdet förda 

protokollet. 

 

11. RÖSTRÄTT, VAL OCH VOTERING 

Rösträtt har med en röst varje klubbmedlem som fullgjort sina skyldigheter till klubben. Rösträtt får ej utövas 

med fullmakt. Frånvarande medlem får nöja sig med de närvarandes beslut. 

Alla val sker öppet, såvida inte sluten votering påyrkas. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Om lika röstetal uppnås i annat fall än vid val, gäller vid öppen votering den mening ordföranden biträder, 

vid sluten votering skiljer lotten. 

Styrelsen äger inte rätt att deltaga i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

12. ANSLUTNING 

Klubben må efter årsmötets prövning av fördelarna anslutas till Skånes Seglarförbund, Landskronas 

Idrottsföreningars Samarbetsorganisation, Svenska Båtunionen osv och skall därvid i tillämpliga delar följa 

resp. organisations stadgar och föreskrifter. 

 

13. STADGEÄNDRING 

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast framläggas på två av varandra följande sammanträden 

varav ett ordinarie, hållna med minst 14 dagars mellanrum. För besluts fattande fordras minst 2/3 majoritet. 

 

14. KLUBBENS UPPLÖSNING 

Klubbens upplösning kan ej ske om minst 10 av dess medlemmar skriftligen förbinder sig att stå kvar som 

medlemmar. 

Beslutas om upplösning, vartill krävs två på varandra följande ordinarie sammanträden, skall möjligen 

överblivna medel överlämnas till Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne att användas för dess 

verksamhet inom Malmöhus län. 


