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67$'*$5�)g5�63,58''(16�%c7./8%%��
(antagna i samband m ed bildandet  1992)  
 
Ändrade 27 nov 1996. 
  
  
����bQGDPnO�
Klubbens ändamål är at t  som allmännyt t ig ideell förening, på uppdrag av 
medlemmar, främ ja båt livet  lokalt  samt  at t  verka för  et t  got t  kamrat -  och 
sjömanskap. 
  
����0HGOHPVNDS�
Ansökan om medlem skap ska ske skrift ligt .  Medlemskap beviljas av styrelsen 
eller den som styrelsen delegerat  beslutanderät ten t ill. Ansökan får avslås 
endast  om det  kan antas at t  vederbörande komm er at t  motarbeta föreningens 
ändam ål. 
  
����0HGOHPV�XWWUlGH�
Medlem  som vill ut t räda ur  klubben skall skr ift ligen anmäla det ta t ill styrelsen. 
Medlem  som inte erlagt  fastställda avgifter  inom  föreskriven t id anses ha 
upphört  med sit t  m edlemskap. 
  
����0HGOHPV�XWHVOXWQLQJ�
Medlem  som gör sig sky ldig t ill sådant  handlingssät t  eller  uppt rädande inom 
eller utom k lubben at t  dess anseende äventyras eller motverkar klubbens syfte 
eller inte fullgör de sky ldigheter  som är stadgade eller vägrar följa antagna 
ordningsregler och bestämm else får uteslutas. 
Skr ift lig mot ivering för  den ifrågasat ta uteslutningen skall t illställas 
medlemmen. 
Beslut  om uteslutning får  inte fat tas för rän m edlemmen, inom viss t id, dock 
m inst  14 dagar, fåt t  t illfälle at t  yt t ra sig över de omständigheter  som föranlet t  
at t  medlemskapet  ifrågasät ts. Mot iv för  det  tänkta beslutet  skall t illställas 
medlemmen skrift ligt .   
Beslut  om uteslutning skall fat tas av föreningens årsmöte. I  avvaktan på 
årsmötesbeslut  får  styrelsen avstänga medlemm en. Medlem  som inte anser sig 
kunna godta beslutet  (avstängning eller uteslutning)  kan vända sig t ill Saltsjö-
Mälarens Båt förbund (SMBF)  för  eventuella råd inom  tre veckor räknat  från 
dagen efter beslutet  meddelats medlemm en. 
  
����0HGOHPV�VN\OGLJKHWHU�RFK�UlWWLJKHWHU�
 Medlem  
·      skall följ a k lubbens stadga, bestäm melser och beslut  
·      skall betala de avgifter som  beslutas av k lubben. 
·      har rät t  at t  deltaga i sammankomster som anordnas för medlem mar 
·      har rät t  t ill informat ion om  k lubbens angelägenheter 
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����%HVOXWDQGH�LQVWDQV�
Årsmötet  är k lubbens högsta beslutande instans, därefter  följer extra möte och 
därefter styrelsen. 
  
����9HUNVDPKHWVnU�
Klubbens verksam hetsår omfat tar perioden 1 oktober -  30 september. 
  
����cUVP|WH�
Årsmöte hålls senast  under december månad. 
Kallelse t ill årsm öte skall av styrelsen senast  t re veckor före mötet  t illställas 
medlemmarna. 
Vid årsmötet  skall följande behandlas och protokollföras:  
1. Fastställande av röst längd för mötet  
2. Fråga om m ötet  har ut lysts på rät t  sät t  
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av ordförande och sekreterare för  m ötet  
5. Val av protokolljusterare och röst räknare 
6. Styrelsens verksamhets-  och förvaltningsberät telse för  
senaste verksamhetsåret  
7. Revisorernas berät telse  
8. Fråga om ansvarsfr ihet  för  styrelsen 
9. Mot ioner och proposit ioner 
10. Fastställande av medlemsavgifter  
11. Fastställande av verksamhetsplan samt  behandling av budget  för  det  
kommande verksam hetsåret  
12. Val av  

-  k lubbens ordförande och två ledamöter för en t id av två år  eller  
 -  föreningens kassör och t re ledamöter för två år 
 -  två suppleanter  för en t id av et t  år  
 -  två revisorer jäm te suppleanter för  en t id av et t  år 
13. Val av valberedning två ordinarie och en suppleant  för en t id av et t  år  
14. Övriga frågor  
  
����([WUD�P|WH�
Styrelsen kan kalla m edlemmarna t ill ext ra möte. 
Styrelsen är skyldig at t  kalla t ill ext ra m öte när en rev isor eller  m inst  en 
sjät tedel av klubbens samt liga röstberätt igade medlemm ar begär det . 
Styrelsen skall inom  14 dagar efter  sådan begäran kommit  styrelsen t illhanda, 
kalla t ill ext ra möte. Vid ext ra möte får  endast  förekomm a de ärenden som 
föranlet t  det  ext ra mötet . 
  
����5|VWUlWW�
Fullbetalande medlem  som har er lagt  för fallna avgifter och under året  fy ller 
lägst  18 år  har röst rät t  på m öte. 
 Röstning kan ske genom  ombud. Ombud får endast  inneha en fullmakt  
  
 
����0RWLRQHU�
Medlem  kan lämna in m ot ion t ill årsmötet . Mot ion ska vara styrelsen t illhanda 
senast  den 1 oktober. 
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����%HVOXW�RFK�YDO�
Alla ärenden avgörs med enkel m ajor itet , där annat  ej  föreskrivs i denna 
stadga. Beslut  fat tas med acklamat ion (bifallsrop)  eller  om så begärs efter  
om röstning (votering)  eller, v id personval någon så påfodrar, sluten 
om röstning. 
Vid omröstning som  ej  avser val gäller  v id lika röstetal det  förslag som bit räds 
av föreningens ordföranden v id m ötet . Skulle ordförande inte vara närvarande 
på mötet  gäller det  förslag som bit räds av sit tande m ötesordförande om denne 
har rösträt t  i föreningen. Skulle mötesordförande inte ha rösträt t  gäller  den 
mening som flest  styrelseledamöter bit räder.  
  
�����6W\UHOVHQ�
�����6W\UHOVHQV�VDPPDQVlWWQLQJ 
Styrelsen består  av ordförande, kassör samt  fem ordinarie ledamöter och två 
suppleanter . Styrelsens mandat t id ska vara två år, där ordförande jämte två 
ledam öter välj s för en period och övriga för  en annan period växelv is.  
Styrelsen utser inom sig  v ice ordförande, sekreterare och övr iga 
befat tningshavare. 
Vid förfall för  ledamot int räder suppleant . 
Styrelsen är beslutsmässig när samt liga ledam öter kallats och m inst  fyra 
ledam öter är närvarande. För alla beslut  krävs at t  m inst  fyra av styrelsens 
sam t liga ledamöter är  ense om beslutet . 
Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
  
�����6W\UHOVHQV�nOLJJDQGH 
När årsmötet  inte är sam lat  är styrelsen föreningens beslutande instans och 
ansvarar för föreningens angelägenheter  enligt  fastställda planer samt  
t illvaratar medlem marnas int resse. 
För av styrelsens fat tade beslut  är  de ansvar iga som deltagit  i beslutet  och inte 
reserverat  sig.  
Det  åligger styrelsen at t  verkställa av årsmötet  fat tade beslut . 
  
�����2UGI|UDQGH�
Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt  övervaka at t  
k lubbens stadgar och övr iga för k lubben bindande regler  och beslut  efter levs. 
Ordförande är  när så påkalla k lubbens representant . Har ordförande förfall 
skall v ice ordförande t räda in. 
  
�����6HNUHWHUDUHQ�
 Sekreteraren skall förbereda styrelsens sam manträde och klubbens möten, 
föra protokoll över styrelsens sammanträde, se t ill at t  handlingarna hålls 
ordnande samt  sköta medlemsregist ret . 
  
�����.DVV|UHQ�
Kassörens skall se t ill at t  medlemmarna betalar beslutade avgifter , svara för 
klubbens bokför ing, se t ill at t  avgifter och räkningar betalas i rät t  t id och 
år ligen upprät ta balans-  och resultat räkningar. 
  
�
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�����gYULJD�VW\UHOVHOHGDP|WHU�
Styrelsen får över låta sin beslutsrät t  i enskilda ärenden t ill sekt ion, kommit té 
eller annan instans eller  t ill enskild medlem. 
  
�����5HYLVRUHU�
Revisorerna har rät t  at t  fort löpande ta del av föreningens räkenskaper, 
styrelseprotokoll och övr iga handlingar. Revisorerna ska granska styrelsens 
förvaltning och räkenskaper samt  t ill-  eller avstyrka ansvarsfr ihet . 
  
�����9DOEHUHGQLQJ�
Valberedningen skall senast  en månad före årsmötet  t illfråga dem vilkas 
mandat t id utgår, om de vill kandidera för ny m andat t id. Senast  t re veckor före 
årsmötet  skall valberedningen meddela röstberät t igade medlemm ar sit t  
förslag. 
  
�����6WDGJHlQGULQJ�
För ändr ing av dessa stadgar krävs beslut  av m inst  2/ 3-delar  av antalet  
avgivna röster  vid två medlem smöten, varav et t  skall vara årsmöte. 
Förslag t ill ändring av stadgarna får skrift ligen avges av såväl m edlem som  
styrelse. 
  
�����.OXEEHQV�XSSO|VQLQJ�
För upplösning av k lubben krävs beslut  av årsmöte med m inst  2/ 3-delar av 
antalet  avgivna röster . Vid klubbens sista möte skall styrelsen av klubben 
erhålla direkt iv  angående för farande av klubbens t illgångar. 
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63,58''(16�%c7./8%%�
Till årsmötet  27 november 1996 
  
Bifogat  finns förslag t ill nya/ korr igerade stadgar. 
För at t  förslaget  skall kunna antas erfordras at t  det  godkänns av m inst  2/ 3 
majoritet  v id två på på varandra följande ordinar ie m öten, varav m inst  et t  
skall vara årsmöte (enligt  stadgan) . 
 
Ändr ingar som är föreslagna från ursprungliga stadgan är :  
  
*DPOD���
§ 3 och 4  utgår, ersät ts av §2, 2.1, 2.2, 2.3 (Medlemskap)  
§ 5  ersät ts av § 3 (Beslutande organ)  
§ 6  får  nyt t  num mer § 4 (Verksamhetsår)  
§7  utgår ( finns m ed i § 5 Årsmöte)  
§ 8  år  nyt t  nummer § 5 (Årsmöte)  
§ 9  utgår (Ordinarie möte)  
§ 10  nyt t  num mer § 6 (Ext ra möte)  
§ 11  utgår (se § 5 årsmöte och § 10 styrelsen)  
§ 12   nyt t  num mer § 10 (Styrelsen)  
§ 13  nyt t  num mer § 9 (Beslut  och val)  
§ 14  nyt t  num mer § 11 (Revisorer)  
§ 15  nyt t  num mer § 12 (Valberedning)  
§ 16-17-18 utgår (emblem, hamnanläggning, uppgifter  t ill andra org)  
§ 19  nyt t  num mer § 13 (Stadgeändring)  
§ 20  nyt t  num mer § 14 (Klubbens upplösning)  
  
1\WW�
§ 7  Röst rät t  
§ 8  Mot ioner 
§ 10  Styrelsen 
 


