Stadgar för BMBK

14 juli 2015

STADGAR
för BMBK (Bohus-Malmöns Båtklubb)
§1. Namn och belägenhet
Klubben bildades 1975. Dess namn är Bohus-Malmöns Båtklubb med hemort på Bohus-Malmön.
BMBK är medlem av riksidrottsförbudet
§2. Klubbens ändamål
BMBK har till uppgift att:






Underlätta båtinnehav framför allt genom att tillhandahålla båtplatser till sjöss och på land.
Främja båtsport, framför allt segling.
Bibringa sina medlemmar gott sjömanskap.
Inom sitt verksamhetsområde erbjuda goda fritidsaktiviteter.
Främja umgänget över generationsgränserna bland sina medlemmar.

§3. Medlemmar
Klubbens medlemmar är enskilda personer.

§4. Medlemskap
Envar kan bli medlem genom att erlägga stadgad årsavgift och låta registrera sig hos styrelsen.
Medlemskap är ett krav för att få hyra båtplats eller sjöbod samt att delta i seglarskola o dyl.
Medlem må hyra ut sin båtplats till oförvitlig person enligt eget val. Detta är i första hand en
angelägenhet mellan uthyrare och inhyrare. Det är dock ett krav att meddela Informationskommittén
om denna transaktion och de personuppgifter som är giltiga.
Styrelsen kan utse hedersmedlem.

§5. Upphörande av medlemskap
Medlemskap kan upphöra genom att vederbörande:




Inte erlagt stadgad årsavgift.
Brutit mot klubbens stadgar.
Uppträtt ohederligt eller på ett så störande sätt att verksamheten inom klubben äventyras.

Beslut om uteslutning kan endast tas av klubbens styrelse med kvalificerad majoritet (om fem eller
fler av styrelsens medlemmar så finner befogat).
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§6. Årsavgift
Årsavgift fastställs på ordinarie årsstämma.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§7. Representation
Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera BMBK.
Att som styrelseledamot representera klubben ankommer på ordförande eller kassör (om det gäller
pengar). Om man skall representera i annan funktion skall styrelsen godkänna/utse personen (det kan
t ex gälla sanktioneringsmöte, att rösta på VKSF:s årsmöte eller att delta på ”träffen” eller
”seglarforum”, vilka anordnas av SSF).
Att som tävlande representera klubben är problemfritt om man inte är straffad via
kappseglingsreglerna, §69 eller dopingavstängning.

§8. Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst åtta ledamöter med följande
funktioner:









Ordförande, som är klubbens officielle representant, leder dess förhandlingar och sammankallar
styrelsen då så bedöms angeläget
Kassör, tillika förste vice ordförande
Intendent, tillika andre vice ordförande
Sekreterare
Kappseglingsansvarig
Seglarskoleansvarig
Ungdomsansvarig
Klubbmästare

§9. Styrelsebeslut
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter blivit kallade och minst fem är närvarande. För
beslut krävs enkel majoritet utom i frågor som gäller klubbens existens (§16). Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

§10. Val och konstituering av styrelse
Vid årsmötet väljs:





Ordförande för ett år
Kassör för två år
Intendent för två år
Övriga styrelsemedlemmar var och en för två år
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Valet av kassör och intendent bör skötas på sådant sätt att inte båda väljs vid samma år.
Det ankommer sedan på styrelsen att vid konstituerande möte inom sig fördela ansvaret på övriga
styrelsemedlemmar i den mån behov därav finns.

§11. Årsmöte
Rösträtt tillkommer medlem, som under året uppnår en ålder av lägst 16 år, under förutsättning att
gällande årsavgift har erlagts.
Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej rösträtt.
Röstning sker öppet, därest icke genom majoritetsbeslut bestämts att sluten omröstning skall ske.
Beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor som gäller §16.

§12. Verksamhetsår
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte t o m närmast följande årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj till 30 april påföljande år. Räkenskaperna tillhandahålls
revisorerna senast 14 dagar före årsmöte.
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före ordinarie
årsmöte.

§13. Procedur för årsmöte
Årsmöte hålls under tiden 1 juni till 1 augusti. Meddelande härom anslås minst 14 dagar i förväg på
väl synlig plats på Bohus-Malmön, t ex på klubbstugan, och via klubbens hemsida eller andra sociala
medier.

Vid årsmötet tillämpas följande dagordning:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Val av ordförande för mötet. Denne skall företrädesvis vara någon som inte ingår i styrelsen.
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Val
a) Val av ordförande för ett år
b) Val av kassör för två år
c) Val av intendent för två år
Normalt endast en av dessa två (b och c) vid varje årsmöte
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d) Val av övriga ledamöter i styrelsen för två år
e) Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant. I detta val får styrelsens ledamöter inte rösta
f) Val av valberedning. Den består av tre medlemmar varav en är sammankallande.
9) Fastställande av årsavgift för kommande år
10) Övriga frågor

§14. Övriga frågor
För övriga frågor tillämpas följande procedur:
Medlem som önskar resa en motion skall lämna i den till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
Styrelsen skall sedan behandla den tillsammans med andra inkomna förslag jämte propositioner som
framkommit under styrelsearbetet. Dessa samlade förslag skall meddelas tillsammans med
information om årsmötets dagordning senast två veckor före årsmötet. Meddelande skall göras
genom annonsering på klubbens anslagstavlor, på hemsida och sociala medier.
Om de förslag som nu föreligger kan beslut tas om den totala kostnaden för respektive projekt eller
investering är mindre än 20% av klubbens årsomslutning. Om kostnaden är högre måste alla
medlemmar beredas möjlighet att yttra sig över förslaget. Att inte svara kommer då att uppfattas
som ett instämmande med förslaget.
Självfallet kan frågor tas upp för diskussion på årsmötet utan hinder av kostnadsrestriktioner men
beslut är begränsade enligt ovan.

§15. Ändring av dessa stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar ska skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.
Beslut om ändring av dessa stadgar kan bara tas med kvalificerad majoritet (d v s minst 2/3 av
närvarande medlemmar) på ett ordinarie årsmöte.

§16. Upplösning av klubben
För upplösning av klubben krävs kvalificerad majoritet av två på varandra följande ordinarie
årsmöten.
Ett dylikt beslut skall också innehålla föreskrifter om användning av klubbens återstående likvida
medel, t ex för främjande av båtsport i Bohuslän eller till båtkulturell verksamhet. Härvid bör beaktas
att BMBK är medlem av riksidrottsförbundet.
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