
  
   

   
 

 
 

Stadgar för Hjuviks båtklubb 
 

 
Ändamål  
§ 1 Klubbens ändamål är att befordra båt och övrig vattensport samt verka för samvaro och 
samhörighet mellan dess utövare och anhängare.  
 
Medlemskap  
§ 2 Berättigad till inträde i klubben är för klubbens ändamål intresserad person.  
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen utsett. Beslut att avslå ansökan om 
medlemskap fattas av styrelsen.  
 
Varje medlem är skyldig att inom bestämd tid betala den medlemsavgift som bestäms på 
ordinarie årsmöte samt de övriga avgifter som klubben beslutat.  
 
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra 
följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskapet upphör genom att 
personen avförs från medlemsregistret.  
 
Om en medlem motarbetar klubbens verksamhet eller ändamål eller har skadat klubbens 
intressen, får styrelsen utesluta honom eller henne. Detsamma gäller om förutsättningarna för 
inträde enligt första stycket inte längre är uppfyllda.  
 
Styrelse  
§ 3 Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och sex andra 
ledamöter jämte två suppleanter. Val av ordförande och suppleanter sker på ordinarie årsmöte 
för ett år i sänder. Val av övriga ledamöter sker för två år i följd, varvid iakttages, att halva 
antalet står för omval varje år.  
 
Vid årsmöte eller extra årsmöte kan för varje år beslutas att klubbens förvaltningsarbete skall för 
viss tid under klubbens styrelse fördelas på en eller flera sektionsstyrelser med det antal 
ledamöter som mötet bestämmer.  



  
   

Om sådan sektionsstyrelse skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad om klubbens styrelse stadgas.  
 
§ 4 Styrelse, som inom sig utser vice ordförande, kassör och sekreterare, sammanträder på 
kallelse av ordföranden. Styrelsen fördelar inom sig förekommande göromål.  
 
§ 5 Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.  
 
§ 6 Styrelsen är ansvarig för klubbens tillhörigheter.  
 
§ 7 För beslutsfattande fordras, att samtliga styrelseledamöter kallats till sammanträde samt 
beslutet biträdes av minst fyra ledamöter.  
 
§ 8 Protokoll föres vid styrelsens sammanträden och skall justeras av styrelsen eller ordföranden.  
 
Revision  
 
§ 9 Klubbens räkenskaper skall avslutas den 30 september och före den 15 november 
överlämnas till revisorerna.  
 
§ 10 Vid årsmötet väljes för en tid av ett år två revisorer jämte en suppleant.  
 
§ 11 Revisorerna äga rätt, att när de så önskar, granska räkenskaperna och andra handlingar, 
som berör klubbens verksamhet.  
Över verkställd årsrevision skall revisorerna till årsmötet avge skriftlig berättelse med förslag 
rörande ansvarsfrihet.  
 
Ordinarie årsmöte  
 
§ 12 Klubben skall hålla ett årsmöte senast den 15 december. Kallelse till årsmöte skall ske minst 
fjorton dagar före dagen för mötet genom särskild kallelse. I kallelsen skall, förutom tid och 
plats, angivas de ärenden som skall behandlas vid årsmötet.  
 
§ 13 Vid årsmötet skall förekomma:  
 
 1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.  

 2. Val av två justeringsmän.  

 3. Redogörelse av årets verksamhet, årsredovisning och revisionsberättelse. 

 4. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 

 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 6. Val av styrelseordförande. 

 7. Val av tre ledamöter i styrelsen. 

 8. Val av två suppleanter till styrelsen.  

 9. Val av två revisorer jämte en suppleant.  
 10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande år. 
 11. Övriga frågor. 
 
Genom styrelsens försorg skall protokoll föras vid årsmötet.  
 



  
   

 
 
§ 14 Vid årsmötet äger varje närvarande medlem, som fyllt 10 år och betalat förfallna 
medlemsavgifter, en röst.  
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.  
 
Medlem som saknar rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.  
 
Omröstningen är öppen, såframt icke närvarande medlem påyrkar sluten omröstning.  
 
I fråga om val är den som har erhållit högsta antalet röster vald. Alla övriga frågor avgörs med 
enkel röstövervikt (mer än hälften av antalet avgivna röster), om inte annat föreskrivs i dessa 
stadgar.  
 
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet. Är ordföranden inte 
röstberättigad eller är det fråga om val av person, avgör dock lotten.  
 
Extra möte  
§ 15 Klubben kan av styrelsen kallas till extra möte, när helst förhållandena så påkalla, eller då 
minst 20 medlemmar skriftligen anhåller därom.  
Vid extra möte skall bestämmelserna i § 12-14, iakttagas i tillämpliga delar.  
 
Valnämnd  
§ 16 Årsmötet väljer för ett år en valnämnd bestående av ordförande samt två ledamöter jämte 
en suppleant.  
 
§ 17 Valnämnden skall senast tre veckor före årsmötet lämna förslag till aktuella val.  
 
Ändring av stadgarna  
§ 18 Ändring av stadgarna sker genom beslut därom på två på varandra följande möten, varav 
ett skall vara årsmöte. För sådant beslutsfattande fordras, att två tredjedelar av de på mötet 
röstande biträder beslutet.  
     
Förslag om ändring må ej antagas om icke frågan därom varit angiven i kallelsen till mötet.  
Förslag till ändring av stadgarna skall, för att kunna behandlas vid mötet, vara inlämnat till 
styrelsen senast 21 dagar före mötet.  
 
Upplösning  
§ 19 Klubbens upplösning sker genom beslut härom på två på varandra följande möten, varav ett 
skall vara årsmöte.  
För sådant beslutsfattande fordras, att två tredjedelar av de på mötet röstande biträder 
beslutet.  
 
§ 20 Vid klubbens eventuella upplösning skall alla tillgångar tillfalla något välgörande ändamål.  
 
Vid klubbens eventuella upplösning skall tillgångar tillfalla något välgörande ändamål. Eftersom 
föreningen erhållit sk föreningsbidrag skall medel inte tillfalla privatperson eller organisation 
som inte är jämförbar med bidragsgodkänd förening.  
 


