STADGAR FÖR ESSINGE BÅTKLUBB 2008
Klubben bildades 8 juni 1934 då första stadgarna antogs.
Stadgarna har reviderats 1938, 1953, 1963, 1976, 1978, 1985, 1991,1995, 1996, 2004, 2007 och 2008.

1.

ÄNDAMÅL
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben
skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

2.

MEDLEMSKAP
Medlemskap förekommer som:
- Medlem/Familjemedlem
- Båtägande medlem
- Hedersmedlem

3.

MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE

3.1

Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa klubbens stadgar,
ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut, görs skriftligen till klubbens styrelse vilken
beslutar om medlemskap.

3.2

Medlemskap kan erhållas av envar, såvida inte klubbens syfte eller särskilda skäl hindrar detta.
Beviljat medlemskap berättigar i och för sig ej till sommar eller vinterplats för medlems båt i
klubbens hamn eller på dess varv.

3.3

För nyintagen medlem räknas första året som kvalifikationsår. Styrelsen har prövningsrätt.

3.4

Båtägande medlemskap kan erhållas av båtägare vars båt passar klubbens anordningar.

3.5

För erhållande av båtägande medlemskap krävs minst förarintyg. Sådant intyg skall uppvisas
inom ett år.

3.6

Medlem, som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

3.7

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben.
Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov.

4

MEDLEMS UTESLUTNING

4.1

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller
utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens
intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag av
ordinarie eller extra möte uteslutas. För sådant beslut fordras 2/3 majoritet.

4.2

Till möte, som skall avgöra i 4.1 angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas genom
skriftlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas.

4.3

Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i 4:2, angiven kallelse, även lämnas
skriftlig motivering för eventuell uteslutning.

4.4

Uteslutning av medlem skall rapporteras till SMBF. Utesluten medlem kan inom tre veckor
överklaga beslutet hos SMBF.
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5.

BESLUTANDE ORGAN
Klubbens beslutande organ är:
- Årsmöte
- Två ordinarie medlemsmöten
- Extra medlemsmöte
- Styrelse

6.

VERKSAMHETSÅR
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 oktober - 30 september.

7.

AVGIFTER

7.1

Avgifter till klubben fastställs av årsmötet.

7.2

Extra uttaxering kan företas efter beslut på klubbmöte.

7.3

Ny medlem skall erlägga fastställd inträdesavgift.

7.4

Års-, hamn- och varvsavgifterna ska vara betalda på dag som anges på fakturan.

7.5

Båtägande medlem erlägger inträdesavgift.

7.6

Övergår medlem till båtägande medlem erläggs inträdesavgift, med undantag för medlem som
tidigare varit båtägande medlem med oavbrutet medlemskap.

7.7

Erlagda avgifter återbetalas ej. Gäller ej arbetsavgift.

8.

ÅRSMÖTE

8.1

Årsmöte avhålls under 4:e kvartalet på dag som styrelsen bestämmer.

8.2

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt eller via e-post, vid kallelse via e-post skall respektive
medlem skriftligt ha godkänt att kallelse och möteshandlingar sänds via e-post. Kallelse och
möteshandlingar skall vara medlem tillhanda senast 14 dagar före mötesdagen. Kallelsen skall
även anslås på klubbens anslagstavla. Jmf p 20.

8.3

Vid årsmöte skall förutom övriga ärenden förekomma:
- Föredragande av styrelse- och revisionsberättelser.
- Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
- Fastställande av budget och stadgeenliga avgifter.
- Val av styrelse
- Val av revisorer
- Val av stugvärd
- Val av valnämnd
- Övriga val såsom: Förtjänstemärkesnämnden, Regattaombud, Radioombud, Ombud till
förbundsråd och förbundsdagar.

9.

ORDINARIE MEDLEMSMÖTEN

9.1

Varje år skall förutom årsmöte under 4:e kvartalet, hållas två ordinarie medlemsmöten.
Kallelse till års- och medlemsmöten sker enligt punkt 8.2.

9.2

Vid första medlemsmötet varje år fastställs ordningsföreskrifter för hamn, varv och klubbhus.
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10.

EXTRA MEDLEMSMÖTE

10.1

Extra medlemsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst tio av klubbens medlemmar
skriftligt begärt detta hos styrelsen med angivande av de ärenden som de önskar få behandlade.
På extra medlemsmöte får inte några andra frågor behandlas än de, som anges i kallelsen.

10.2

Kallelse till extra medlemsmöte sker enligt punkt 8.2.

11.

STYRELSE OCH STYRELSEVAL

11.1

Klubben företräds av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta
tillgångar och medel, förbereder ärenden till års- och medlemsmöten samt verkställer därvid
fattade beslut.

11.2

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande, sekreterare, kassör,
hamnförman och varvsförman väljs av årsmötet. Vice ordförande, vice sekreterare, vice hamnoch varvsförmän samt klubbmästare utses inom styrelsen.

11.3

Ordinarie styrelseledamot väljs på två år och suppleant på ett år. Vid val av styrelse skall hänsyn
tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.

11.4

Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar, som förklarat sig villiga. Föreligger fler
kandidater än antalet befattningar, som skall tillsättas sker omröstning, varvid de är valda, som i
tur och ordning erhållit högsta röstetal. Om någon så begär skall sluten omröstning ske.

11.5

Avgående styrelseledamot kan återväljas om ansvarsfrihet beviljas.

12.
12.1

STYRELSENS SKYLDIGHETER
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter/suppleanter är närvarande. För av styrelsen
fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall
antecknas i protokollet.

12.2

Ordföranden skall opartiskt föra ordet vid såväl klubbens som styrelsens sammanträden samt då
så påfordras vara klubbens representant.

12.3

Sekreteraren skall ombesörja kallelser till klubbens sammanträden och vid dessa föra noggranna
protokoll, handha klubbens korrespondens och underteckna löpande ärenden samt föra matrikel
över medlemmar och båtar.

12.4

Kassören skall uppbära avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa och av klubben godkänd
räntebärande kontohantering. Kassören skall däröver föra noggranna räkenskaper. Varje kvartal
upprätta och för klubben föredra rapport över klubbens ekonomiska ställning samt till styrelsen
rapportera, då medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till klubben.

12.5

Varvsförmännen skall leda arbetet vid klubbens varv, vara klubbens materialförvaltare, fördela
varvsplatser, motta anmälningar om uppläggning och sjösättning samt vid styrelsens och
klubbens sammanträden föredra ärenden, som berör klubbens varv.

12.6

Hamnförmännen skall leda arbetet vid klubbens hamn, fördela hamnplatser, samt föredra
ärenden som berör klubbens hamn vid styrelsens och klubbens sammanträden.

12.7

Övriga styrelseledamöter skall delta i styrelsens och klubbens sammanträden samt vid ordinarie
funktionärs frånvaro sköta dennes befattning. Styrelseledamot, som utan vägande skäl är
frånvarande under tre på varandra följande sammanträden, anses ha utträtt ur styrelsen.

12.8

Styrelsen beslutar om klubbens firmatecknare.
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13.
13.0

BESLUT OCH VAL

13.1

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs i dessa
stadgar.

13.2

Avgöranden sker genom öppen omröstning med undantag av val av styrelse som kan ske med
sluten omröstning samt val av hedersledamot som skall ske genom sluten omröstning.

13.3

Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

14.
14.1

REVISORER

14.2

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Räkenskaperna skall
minst en gång årligen revideras av revisorerna vilka till årsmötet skall avge skriftlig
revisionsberättelse, samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

14.3

Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, drabbar dem
samma ansvar som styrelsen.

15.

HAMN OCH VARV

15.1

Hamnen och varvet är avsedda till sommar- respektive vinterplats för klubbmedlemmarnas
båtar. Rätt till hamn- och/eller varvsplats vid båtbyte begränsas av tillgängliga anordningar och
utrustning. I mån av utrymme kan även annan än medlem erhålla plats mot erläggande av
fastställd avgift.

15.2

Vid försäljning skall medlem omgående meddela styrelsen om han ämnar skaffa sig annan båt.
Har han inte före nästkommande april begärt plats för annan egen båt äger klubben rätt att
disponera platsen.

15.3

Båtägare är skyldig att infinna sig på hamn- och varvsförmännens kallelse för att delta i
förekommande arbeten på klubbens områden. Vid personlig kallelse utgår ersättning per
arbetspass enligt av årsmötet fastställd taxa. Medlem äger rätt att sända för arbetsuppgiften
lämplig ersättare eller vid giltigt förfall träffa överenskommelse om annan tid.

15.4

Hamn- och varvsförmännen skall tillse, att ordningsföreskrifterna för hamn respektive varv
efterlevs.

15.5

Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid uppdragning och sjösättning. Båtar och inventarier
uppläggs på ägarens risk.

15.6

Utöver denna paragraf gäller ordningsföreskrifter för hamn och varv. Styrelsen har rätt att då
särskilda skäl föreligger bevilja dispens från erläggande av de särskilt fastställda avgifter som kan
föranledas av ordningsföreskrifterna för hamn och varv.

16.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

16.1

Klubbens standert är en blå vimpel med initialerna EBK samt femuddig stjärna i vitt.

16.2

Mössmärket består av en svart kokard med initialerna EBK och stjärnan inramade av två
tallkvistar, broderade med guldtråd.

16.3

Klubbens standert och märken får endast föras respektive bäras av medlem i EBK.

Varje medlem, som fyllt 16 år och betalt gällande avgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är
personlig.

Minst två revisorer samt en suppleant väljs på ett år vid årsmötet. Vid val av revisorer äger
styrelsen inte rätt att delta.
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16.4

Medlem skall om möjligt föra klubbens standert på sin båt.

17.

HEDERSMEDLEM
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på styrelsens framställning väljas till
hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie medlemsmöte. Val sker med
slutna röstsedlar. Röstsiffrorna får inte protokollföras. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

18.

FÖRTJÄNSTMÄRKESNÄMND

18.1

Förtjänstmärkesnämnden skall bestå av fem ledamöter. En av dessa utses inom styrelsen, övriga
väljs på årsmötet för två år och avgår växelvis två och två.

18.2

Alla medlemmar äger rätt att inkomma med förslag på kandidater till förtjänstmärket. Förslag
skall vara förtjänstmärkesnämnden tillhanda senast den 1 oktober.

18.3

Förtjänstmärkesnämnden beslutar om utdelning av märket. För beslut erfordras 4/5 majoritet.
Beslutet kan inte överklagas.

18.4

Förtjänstmärke utdelas vid årsfest, årsmöte eller annan lämplig sammankomst.

19.

VALNÄMND
Valnämnden består av tre ledamöter, varav en sammankallande och väljs av årsmötet. Förslag till
val av styrelse skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsskiftet.

20.

STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar
före det sammanträde på vilket det skall behandlas. I kallelsen skall anges att förslag till
stadgeändring föreligger. För att dylikt förslag skall kunna antas erfordras att det godkänns med
minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie medlemsmöten (årsmöte).

21.

KLUBBENS UPPLÖSNING
Förslag om klubbens upplösning kan endast behandlas på medlemsmöte och detta skall framgå
av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två medlemsmöten med
minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv
om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.
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