§1
Södra Evlinge Båtklubb är en ideell förening och bildades den 25 oktober 1978. Klubbens
ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet samt verka för gott
kamrat- och sjömanskap.
§2
Medlem är den som erhållit inträde enligt paragraf 3. Hedersmedlem är den som på förslag av
styrelsen därtill utsetts av årsmötet. Hedersledamot är den som på förslag av styrelsen därtill
kallats av årsmötet.
§3
Medlemskap kan sökas av envar som förbinder sig att följa klubbens stadgar, föreskrifter och
andra i laga ordning fattade beslut. Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan
som skall vara åtföljd av fastställd inträdesavgift. Familjemedlemskap kan sökas av maka/make
eller sambo till medlem, liksom medlems omyndiga barn.
§4
Medlem som önskar utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som
inte inom föreskriven tid och som inte inom tre veckor efter skriftlig påminnelse erlagt fastställda
avgifter anses ha ansökt om utträde ur klubben. Medlem som bryter mot klubbens stadgar och
övriga regler eller som motarbetar klubbens intressen eller som på annat sätt skadar klubbens
anseende, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Innan styrelsen beslutar om uteslutning skall
medlem som berörs av beslutet beredas tillfälle att yttra sig. Uteslutning enligt paragraf 4 skall
anmälas till SMBF. Medlem som uteslutits av styrelsen kan överklaga beslutet på allmänt möte.
Medlem som ej heller godtar detta mötes beslut, äger inom tre veckor föra ärendet vidare till
SMBF.
§5
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 september-31augusti. Styrelsens
verksamhetsperiod omfattar tiden från årsmötet ett år till och med årsmötet nästa år.

§6
Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra allmänt möte, styrelsen och kommittéer.
§7
Medlem har att erlägga inträdes- och årsavgift som fastställts av årsmöte. Medlem med hamneller varvsplats i klubbens hamn har att erlägga kapitalinsats samt hamn- och varvsavgift som
fastställts av årsmöte eller extra allmänt möte. Årsmöte eller extra allmänt möte beslutar om
sista dag för erläggande av respektive avgift. Styrelsen äger rätt att i väntan på beslut av
årsmöte eller extra allmänt möte höja fastställda avgifter eller uttaxera nya avgifter för speciellt
ändamål. Sådana avgifter är preliminära i avvaktan på fastställelse. Erlagd kapitalinsats
återbetalas senast ett år efter uppsägning av båtplats och framställt krav på återbetalning.
Återbetalning sker med erlagt belopp. Erlagd kapitalinsats kan ej överlåtas på annan. Övriga
erlagda avgifter återbetalas ej och kan ej heller överlåtas på annan. Styrelsen äger dock
återbetala erlagda avgifter helt eller delvis om styrelsen finner skäl därför.
§8

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 30 november årligen. Kallelse till årsmöte skall ske
senast 14 dagar före mötet genom brev. Till kallelsen bifogas resultat- och balansräkning liksom
styrelsens verksamhetsberättelse samt dagordning. På årsmötet skall följande ärenden
behandlas.
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mötets öppnande
val av mötesordförande
val av mötessekreterare
upprättande och justering av röstlängd
val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
fråga om mötets stadgeenliga utlysande
fastställande av dagordning
styrelsens verksamhetsberättelse
revisorernas berättelse
fastställande av resultat- och balansräkning
fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för sistlidna verksamhetsår
fastställande av avgifter och senaste betalningsdag
fastställande av arvoden
fastställande av budget
fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
val av ordförande i klubben
val av kassör i klubben
val av hamnmästare
val av övriga styrelseledamöter
val av suppleanter i styrelsen
val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
val av valberedning
fastställande av kommittéer
val av kommittéledamöter
övriga föranmälda frågor
övriga frågor
mötets avslutande

För att kunna avgöras på årsmöte, måste av medlem väckt fråga vara styrelsen tillhanda senast
den 30 september.
§9
Till extra allmänt möte kan kallas när styrelsen eller revisorerna så beslutar. Om minst 1/10 av
klubbens röstberättigade medlemmar det begär, skall styrelsen kalla till extra allmänt möte. Av
sådan begäran skall framgå vad medlemmarna önskar behandlat på det extra allmänna mötet.
Kallelse till extra allmänt möte skall ske senast 14 dagar före mötet genom brev. Av kallelsen
skall framgå vilka frågor som skall behandlas på mötet. Styrelsen skall kalla till extra allmänt
möte senast inom sex veckor efter framställan från medlemmar enligt paragraf 9. På extra
allmänt möte får beslut endast fattas i sådana ärenden som upptagits i kallelsen.
§ 1O
Klubben företräds av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens tillgångar,
förbereder ärenden till årsmöten och
extra allmänna möten, tillser att fattade beslut verkställs samt fattar beslut för klubbens räkning
mellan medlemsmöten. Styrelsen skall bestå av ordförande, hamnmästare, vice ordförande,
sekreterare, kassör samt ytterligare minst en och högst fyra ordinarie ledamöter samt två
suppleanter. Ordföranden, hamnmästare och kassör väljs av årsmötet. Styrelsen utser själv
inom sig övriga befattningar. För beslut i styrelsen fordras att minst fem ledamöter är

närvarande. All omröstning inom styrelsen sker öppet och vid lika röstetal gäller ordförandens
mening. Styrelsens sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter så
påfordrar. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka justeras av ordföranden.
Klubbens firma tecknas av styrelsen, eller av den styrelsen därtill utser. Styrelsen väljs bland
klubbens medlemmar. Ordföranden, kassör och hamnmästare väljs på ett år. övriga ordinarie
ledamöter väljs på två år, på så sätt att varje år hälften av övriga ledamöter nyväljs.
Styrelsesuppleanter väljs på ett år.
§11
För att underlätta val till styrelsen och övriga befattningar och för att verka för god kontinuitet
inom styrelsen skall årsmötet utse en valberedning bestående av ordförande och minst två och
högst fyra ledamöter. Ordförande och ledamöter väljs på två år, på så sätt att varje år hälften av
ledamöterna nyväljs.
§12
På årsmöte väljs två revisorer jämte två revisorssuppleanter för dessa för en tid av ett år.
Revisorerna skall fortlöpande granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt
inför årsmötet avge revisionsberättelse. Av revisionsberättelsen skall framgå huruvida
revisorerna tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall
tillställas styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
§13
Årsmöte, respektive extra allmänt möte är, om ej annat stadgas, beslutsmässigt med det antal
medlemmar som är tillstädes. Rösträtt på årsmöte respektive extra allmänt möte tillkommer
myndig person av klubben som erlagt förfallna avgifter samt hedersmedlem. Beslut fattas, om
inte annat stadgas, med enkel majoritet och avgörs genom öppen omröstning. Vid personval
liksom vid fråga om medlems uteslutning, skall omröstningen vara sluten om någon medlem så
begär.
§14
För att underlätta för klubbens medlemmar att erhålla hamn- eller varvsplats, kan klubben äga
eller driva hamn- och varvsanläggning. För hamn respektive varv gäller av medlemsmöte
fastställda föreskrifter. För verksamheten i hamnen och på varvet ansvarar hamnmästaren.
Hamnmästaren äger av varje medlem med hamn- eller varvsplats utkräva arbetsplikt i enlighet
med föreskrifterna.
§15
Skulle tvist angående tolkningen av någon paragraf i klubbens stadgar eller föreskrifter uppstå,
gäller styrelsens tolkning till dess medlemmarna på allmänt möte eventuellt beslutar om annan
tolkning.
§16
Ändring eller komplettering av dessa stadgar skall beslutas med 2/3 majoritet på två på
varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Ändring eller komplettering av
föreskrifter skall beslutas med 2/3 majoritet av årsmöte eller extra allmänt möte. Kallelse till
möte som skall behandla ändring eller komplettering av stadgar eller föreskrifter, skall innehålla
förslag till ändring eller komplettering.
§17

Beslut om upplösning av klubben skall fattas med 2/3 majoritet på två på varandra följande
möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Inför beslut om upplösning av klubben, skall
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse avges. Efter fastställande av resultat- och
balansräkning skall innan beslut fattas om klubbens upplösning, beslut fattas om vad som skall
ske med klubbens tillgångar. Vid beslut om klubbens upplösning äger medlem inte erhålla andel
ur klubbens tillgångar, utöver erlagd kapitalinsats.

