Stadgar för Obbola Båtklubb – OBK
§1

Ändamål

Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken,
Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att främja båtlivet i
allmänhet och tillvarata medlemmarnas intressen i synnerhet genom klubb- och
hamnverksamhet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamratoch sjömanskap.

§2

Medlemskap

2.1

Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen som beslutar om antagning av ny
medlem.
Medlemskap kan erhållas av den som ansluter sig till klubbens ändamål.
Medlemskap - medlemskap kan ansökas från 16 års ålder. Medlemskap omfattar även alla
familjemedlemmar bosatta på samma folkbokföringsadress och motsvarar en medlemsröst
oavsett antal familjemedlemmar. Medlemskap ger samma rättigheter och skyldigheter för
alla familjemedlemmar. Namn och födelseår på personer som ingår i medlemsansökan för
familj ska framgå.
2.2

Rättigheter

Medlemmar får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens
verksamhet.
Medlem i klubben, som erlagt av årsmötet beslutade avgifter, äger rätt att närvara med
yttrande-, förslags- och rösträtt vid klubbens föreningsmöten, ta del av klubbens handlingar
samt ta del av de tjänster, förmåner och övrig service som klubben erbjuder eller kan
erbjudas genom klubben.
2.3

Skyldigheter

Medlem har förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig
ordning fattade beslut.
Medlem med båt ska tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra
sin båt.
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Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens och eller annan
medlems tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlems båt ska vara lägst ansvarsförsäkrad.
Medlem med båtplats eller uppställningsplats har skyldighet att delta med arbete enligt vad
styrelsen anslår varje år. Uteblivet arbete beläggs med avgift.
Medlem är skyldig att aktivt ta del av information från klubben.
Medlem är skyldig att meddela styrelsen om förändringar i medlemsregistrets
upprätthållande.
2.4

Utträde / Uteslutning

Medlem som vill utträda ur klubben anmäler detta skriftligen till styrelsen.
Medlem vilken inte i tid betalar föreskrivna avgifter kan av styrelsen anses ha utträtt ur
klubben.
Medlem som inte följer klubbens stadgar, ordningsföreskrifter eller i stadgeenlig ordning
fattade beslut, motverkar eller skadar klubbens syften eller gör sig skyldig till sådant
klandervärt uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras kan vid
årsmöte eller klubbmöte uteslutas. Uteslutningsärende ska framgå av kallelse med skriftlig
motivering. Ett sådant beslut fordrar minst 2/3 majoritet.
Medlem som har avgått eller uteslutits ur klubben äger ej rätt att återfå någon del av
inbetalda medlemsavgifter eller övriga avgifter, såvida inte styrelsen finner att särskilda skäl
föreligger att medge återbetalning med visst belopp.
Medlem har rätt att skriftligen överklaga uteslutning till årsmötet.

§3

Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom klubbmöte eller årsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och
fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som uttryckligen är förbehållna årsmöte
eller klubbmöte.

§4

Verksamhetsår

Klubbens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december. Verksamhetsåret löper
mellan årsmöten.

§5

Föreningsmöten

Årsmöte ska hållas årligen mellan februari och april månad. Därutöver kan klubbmöte
anordnas av styrelsen, på begäran av revisor eller om minst 1/3 av klubbens medlemmar så
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begär. Vid extra klubbmöte får endast de ärenden förekomma som enligt kallelsen föranlett
mötet.
5.1

Kallelse

Kallelse till årsmöte och klubbmöte ska ske skriftligen per post eller e-mail och vara medlem
tillhanda minst 14 dagar före mötet.
5.2

Årsmötet

Medlem som vill lämna motion eller ha särskilt ärende behandlat på årsmötet ska innan
januari månads utgång skriftligen med motivering anmäla detta till styrelsen. Styrelsen ska
överlämna motioner till årsmötet tillsammans med eget yttrande.
Handlingar till årsmötet ska hållas tillgängliga för medlemmar hos styrelsen.
Val av ordförande och kassör skall väljas vart annat år. Kassör väljs med udda årtal och
ordförande med jämna årtal.
Vid årsmöte ska röstlängd fastställas.
Följande ärenden ska behandlas:
• Fråga om mötets behöriga utlysande.
• Fastställande av dagordning
• Fastställande av röstlängd
• Val av för mötet ordförande, sekreterare, två protokollsjusterare samt rösträknare.
• Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse och kassarapport
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelseordförande för två år
• Val av styrelseledamöter för två år (val av halva antalet ledamöter)
• Val av revisorer samt ersättare för dessa
• Val av valberedning
• Övriga val
• Fastställande av arvoden
• Fastställande av avgifter
• Motioner och propositioner
• Övriga frågor, ej för beslut
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5.3

Rösträtt, beslut och val

Rösträtt har varje medlem som betalat gällande avgift.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats. Fler än en person per
medlemskap kan ej väljas till styrelsen.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivits i stadgarna. Om någon
fordrar sluten omröstning ska så ske. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, utom vid personval då lotten avgör.

Styrelsen

§6

Styrelsen leder klubbens verksamhet i enlighet med dess stadgar och årsmötets beslut.
Styrelsen har att avge verksamhetsberättelse, kassarapport samt att utlysa årsmöte.
Styrelsen består av ordförande och minst sex ledamöter som väljs av årsmötet. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt de övriga befattningar som är
nödvändiga.
Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller då minst hälften av ledamöterna så
begär.
Styrelsen är beslutsmässig när alla är kallade och minst hälften är närvarande.
Alla styrelseledamöter som deltagit i beslut är ansvariga. Reservationer ska antecknas i
mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
•
•
•
•
•
•

•
•

Verkställa beslut fattade av årsmöte och klubbmöte
Fördela arbetsuppgifter inom styrelsen eller till övriga funktionärer. Fördelningen ska
åtföljas av en arbetsbeskrivning
Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa
Representera klubben
Förvalta klubbens egendom och medel
Besluta om firmatecknare. Lämpligen ordföranden och kassör eller sekreterare, två i
förening, eller styrelsen gemensamt. Klubbens bank- och plusgirokonto tecknas av
kassören upp till fastställt belopp. Vid belopp därutöver sker teckning av ordförande
och sekreterare eller kassör, två i förening eller styrelsen gemensamt.
Beslut om medlemskap
På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut
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Revisorer

§7

Klubben ska revideras av två revisorer valda av årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens
förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmötet avge revisionsberättelse och
tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

Valberedning

§8

Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att:
•

Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är
föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta

•

Motta nomineringar från klubbens medlemmar

•

Själv aktivt söka lämpliga kandidater

Valberedningens förslag bör utsänds tillsammans med kallelse till årsmötet.

§9

Stadgeändring

Ändring av klubbens stadgar måste godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra
följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum varav ett årsmöte. Vid andra
godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10

Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta ska
framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet av två föreningsmöten med minst en
månads mellanrum. Har beslutet om upplösning fattats ska mötet ge styrelsen direktiv om
hur man ska förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

Stadgar är antagna vid årsmöte 10 april 1990 och fastställda av klubbmöte 15 maj 1990.
Ändring av stadgarna är beslutade vid årsmöte 2007 samt vid årsmöte 2011. Ytterligare
ändringar av stadgarna beslutades vid årsmöte 20 mars 2014 samt vid klubbmöte 27 april
2014.
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