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Klubben bildad 1911 

och har sin hemort i Söderhamn 
 

Klubblokal och adress: 

Arend Stykes väg 7 

826 50 Söderhamn 

 

Klubbens hemsida: 

www.sms-soderhamn.com 
 

Klubbens E-mail-adress: 

info@sms-soderhamn.se  

 
§ 1.   Ändamål 

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att främja fritidsbåtars användning inom distriktet, 

att sammansluta ägare och andra personer med samma intresseområden. Föreningen skall arbeta för: 

 

att, uppnå för fritidsbåtars användning och utbredning lämpliga lagar och förordningar och att arbeta för den sunda 

utvecklingen av båtlivet. 

att, genom tävlingar av olika slag, föredrag, sammankomster och andra aktiviteter som riktar sig till alla och envar, 

höja intresset för friluftsliv och miljötänkande till sjöss i vår vackra skärgård. 

att, bedriva upplysningsverksamhet, genom att sprida kännedom om allmänna bestämmelser för sjöfart och 

navigation. 

att, verka för uppnående av en hög standard på hamnar, och att miljötänkandet bibehålles inom hamnområdet    

  

§  2.  Medlemskap 

 

2.1 Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. 

Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål. 

2.2 Medlemskategorier enlig nedanstående. 

1. Enskild vuxen medlem. 

2. Enskild ungdomsmedlem. 

3. Familjemedlemskap. 

4. Hedersmedlem. 
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Ansökan om medlemskap görs för kategori 1 – 3. 

Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till 

hedersmedlem. 

2.3  Utträde, medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte 

erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. 

2.4 Uteslutning, på styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben som 

medlem. 

genom att:  motverka klubbens syften 

 skada klubbens intressen 

 inte fullgöra skyldigheter enligt stadgarna 

 göra sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben 

att dess anseende äventyras. 

För sådant beslut fordras mins 2/3 majoritet. 

Av kallelse till föreningsmöte skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Medlem som skall uteslutas 

skall kallas skriftligen till mötet. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering för uteslutningen. 

Medlem som uteslutits av föreningsmöte, kan på begäran få frågan prövad av nästkommande årsmöte.  

 
2.5 En enig SMS-styrelse kan invälja förening/ organisation som medlem om styrelsen anser att detta gagnar SMS 

ändamål och syften. Sådan medlem har samma status som vuxen enskild medlem. 

 

§  3. Beslutande instanser 

 

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra 

föreningsmöte. 

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan 

föreningsmöten, utom i frågor som uttryckligen skall behandlas av föreningsmöte. 

 

§  4.  Verksamhetsår 

 

Klubbens verksamhets år omfattar perioden   01-01 – 31-12. 

  

§  5.  Avgifter 

 

Samtliga avgifter fastställes av årsmöte. Extra uttaxering kan ske efter beslut från föreningsmöte. 

 

§  6  Betalning 

 

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.  

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det 

ursprungliga beloppet. Styrelsen beslutar om påminnelseavgiftens storlek inför varje verksamhetsår. (Anm. se § 

2, 2.3) 

 
§  7.  Föreningsmöten 

 

Möten som förekommer i klubben är höst och vårmöte samt årsmöte. Årsmötet hålls senast före februari månads 

utgång och skall behandla årsberättelse, revisionsberättelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret samt val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt tre styrelsesuppleanter för 1 år, 1 st 

revisor för 2 år, 1 revisorssuppleant för 1 år, och 2 st tävlingsledare för 2 år, samt andra uppdrag inom förvaltningen 

av klubben och dess anläggningar, dessutom väljs valberedning för nästkommande år. Dessutom kan förekomma 

föreningsmöten som påkallas av styrelsen eller på begäran av medlemmar ,(minst 10).  

extra föreningsmöte. Höstmötet hålls i november och vårmötet i maj 

Kallelse till dessa möten görs i ortens tidningar eller med post, medlem som önskar kan också få kallelse med e-

post.  

 

 

§  8.  Revisionsarbete 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig 

revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens förvaltning, protokoll och övriga handlingar  

 



§  9. Hamn och uppläggningsanläggningar 

För förhållande vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt utfärdade bestämmelser. 

Dessa regler/avtal fastställes av föreningsmöte. 

 

§  10.  Stadgeändring 

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen. 

För att ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med mins 2/3 majoritet vid två på varandra följande 

föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid andra godkännandet kan stadgeändringen förklaras 

omedelbart justerad. 

 

§  11.  Klubbens upplösning 

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen till 

mötet. 

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst 1 månads mellanrum. 

Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens 

kvarvarande tillgångar och handlingar. 

 

Dessa stadgar är reviderade 2011-11-21 

Dessa stadgeändringar är godkända och bordlagda vid halvårsmötet 2011-04-18 

 

Sven Backlund                                        Helen Lundberg 

                       

 (mötesordförande)                                          (mötessekreterare) 

 
Dessa stadgeändringar är godkända och därmed anses som omedelbart justerade vid medlemsmötet den 2011-11-

21  

 
Sven Backlund    Helen Lundberg 

 

(mötesordförande)                                         (mötessekreterare) 

 

 
Sven Backlund   Helen Lundberg 

 

(protokolljusterare)                                         (protokolljusterare) 

 

 


