Mora Båtklubb
Stadgar för Mora Båtklubb
Antagna första gången vid extra möte 13 april och andra gången vid ordinarie årsmöte 1 november 1980.
Ändring av verksamhetsåret antogs första gången vid ordinarie årsmöte den 26 november 1982, och andra
gången vid extra möte 22 april 1983.

1

NAMN

Mora Båtklubb (MBK), som bildades den 23 februari 1971, genom sammanslagning av MoraMotorklubb (bildad
1932) och Mora Segelklubb (bildad 1942), är en sammanslutning av båtägare och andra intresserade, som vill
stödja verksamheten.

2

ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Mora Båtklubb ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom
2:1

att tillvarata båtfolkets intressen i frågor som bl.a. rör småbåtshamnar och
uppläggningsplatser.

2:2

att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

2:3

att genom upplysning och information verka för större sjösäkerhet och ansvarskänsla.

2:4

att genom olika arrangemang inom klubben ram verka för medlemmars trevnad och
sammanhållning.

2:5

att vårda och vidmakthålla de värden i farkoster, hamnar, bryggor och andra anläggningar som
klubben disponerar.

2:6

att verka för en sund utveckling av båtliv och båtsport.

2:7

att svara för utsättning och underhåll av erforderliga sjömärken i Moras sjöområde på uppdrag
av Siljans Båtförbund (SBF) med tillhandahållet material och definerat ansvarsområde.

3

MEDLEMSKAP

3:1

Medlem inväljes av styrelsen efter gjord skriftlig ansökan.

3:2

Beviljat medlemsskap berättigar i och för sig ej till sommar eller vinterplats för medlemsbåt på
klubbens område eller hamn, men är en förutsättning för att sådan plats skall kunna tilldelas.

3:3

Genom beslut på ordinarie årsmöte, kan medlem efter förslag av styrelsen utses till
hedersmedlem, befriad från avgift

3:4

Medlem, som inte 1 månad efter avisering från kassören erlägger föreskriven avgift, kan efter
styrelsen prövning anses ha utträtt ur klubben.

3:5

Medlem, som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende, kan
styrelsen uteslutas.

3:6

Medlem får inte, utan styrelsens medgivande, representera MBK vid tävlingar eller
uppvisningar. Om arrangören inte är ansluten till det specialförbund, som är organiserat för att
omhänderta den idrottsgren, vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen endast
delta om detta SF godkännt tävlingen eller uppvisning.

3:7

Medlem äger rätt att lämna motion till årsmöte, och sådan motion skall vara styrelsen till
handa senast 1 oktober.

4

BESLUTANDE ORGAN

4:1

Årsmöte

4:2

Extra möte

4:3

Styrelsen

5

Verksamhetsår
Mora Båtklubbs verksamhetsår är 1 oktober t.o.m 30 september

6

UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUND
Båtklubben skall insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens
sammansättning, klubbens medlemmsantal och båtantal enligt senaste årsredovisning.

7

AVGIFTER
Medlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter senast 1 månad efter avisering.

8

ÅRSMÖTE

8:1

Årsmötet avhålles under november månad.

8:2

Datum och plats meddelas senast 14 dagar före möte.

8:3

Medlem äger vid årsmöte en röst. Röstning genom fullmakt medgives ej.

8:4

Följande ärenden skall förekomma vid årsmöte.












Val av ordförande
Fråga om årsmötet är behörig ordning utlyst
Val av 2 personer, att jemte ordförande justera årsmötets protokoll
Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning
Behandling av revisors berättelse.
Beslut om avgifter
Fastställande av inkomst och utgiftsstat.
Val av styrelse enligt punkt 10
Val av revisorer enligt punkt 11
Val av valberedning enligt punkt 12.
Behandling av motioner samt förslag från styrelsen.




Behandling av årsprogram.
Övriga ärenden.

9

EXTRA MÖTE

9:1

Extra möte hålles när styrelsen finner så påkallat, eller om 1/3-del av båtklubbens medlemmar
gör framställan härom.

9:2

Kallelse till extra möte utsändes senast 14 dagar före dess hållande.

10

STYRELSE

10:1

Styrelsen åligger utöver vad som säges i dess stadgar








10:2

Att representera båtklubben
Att vara båtklubbens verkställande organ.
Att förbereda inkommande ärenden och motioner till årsmötet.
Att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt föreslå inkomst och
utgiftstat.
Att förvalta båtklubbens medel aoch bära ansvar för dess ekonomi.
Att ange uppdrag för kommitteer och arbetsgrupper och speciella uppgifter.
Att upprätthålla förbindelser med andra båtklubbar för ömsesidig information och
hjälp.

Styrelsen skall bestå av följande ledamöter






Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Samt tre ordinarie ledamöter

Vilka väljes för en tid av 2 år på så sätt att ordförande, kassör och ordinarie ledamöter väljes vid
årsmötet med jämnt årtal och övriga vid udda årtal. Två suppleanter väljes för en tid av ett år.
10:3

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott som består av tre ledamöter.

10:4

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

11

REVISION

11:1

Båtklubbens räkenskaper granskas av en eller två revisorer, vilka väljes för en tid av två år.

11:2

Kassören skall överlämna för revisionen erfordrliga handlingar till revisorerna senast 3 veckor
före årsmötet. Revisionsberättelse skall överlämns till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

12

VALBEREDNING

12:1

Valberedningen består av tre personer valda före en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna
utses av årsmötet att vara beredningens ordförande.

12:2

Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

13

KOMMITÈER OCH ARBETSGRUPPER
Insättande av stående komitèer beslutas av årsmötet, som även med ett års mandattid
tillsätter ordförande i sådan komittè. Ledamöterna i en spdan komittè utses av styrelsen.
Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen.

14

BESLUT OCH VAL
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är dessa stadgar
föreskriven. Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för det fall vid val, någon fodrar
sluten omröstning. Vid lika röstantal äger ordförande utslagsröst.

15

FIRMATCKNING
Båtklubbens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i föreningen med endera
sekreteraren eller kassören. Styrelsen kan bevilja kassören behörighet att utöver vad som ovan
sagts, ensam utkvitera medel på klubbens bank och postgiroräkningar, och till klubben
ankommande värdehandlingar.

16

EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN
För klubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

17

STADGEÄNDRINGAR
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två årsmöten varav ett ordinarie årsmöte.
2/3- delars majoritet av vid möte närvarande medlemmar erfodras beslutets giltlighet.

18

ÖVRIGA STDGAR
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och
anvisningar, samt vederbörande Specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i
vederbörande ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att
ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgänliga för medlemmarna.

19

BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING
Bestlut om Mora Båtklubbs upplösning skall för att vara giltlig fattas med ¾-delars majoritet av
närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. Mora Båtklubbs tillgångar
skall vid upplösning tillfalla båtsportfrämjande ändamål.

