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t.

Änoamat

Klubben tår en allmiinnyttig ideell ftirening och har trlländamäl att fritunJa fritidsbåtars spvgadning inom
distriktet, au sammansluta ägare och andra persoaer med samma iafesseområden. Fiireningen skall arbeta ffir:

att, uppnå för fritidsMars anviin&ing och utbredning lämpliga lagar och fönrrdningar och att arbeta frr den
sunda utvecllingen av båtlivet.
att, genom tiivlingar av olika slag, ft)redrag, sammankomster och andra aktiviteter som riktar sig till alla och
envar, höja intresset frr friluftsliv och rni§ötånkande till sjöss i vår vackra skåirgårdatl Attbe&ivaupplysnings ochrmgdomsverksamhef, genom @spridaksnskry ochkänaedomombätlivets
regler

eh

att, verka

bestänmelser-

ftr

rrypnående av en hög standard på hrmnar, och att miUötänkandet bibehåIes inom hamnområdet

§ 2. Medlgmskap
2.1 Ansökan om medlemskap skall ske sliriftligt till syrelsen, viken beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbers andamå|.

2.2 Medlemskategorier €nlig nedanstående.
1. Eoskild vuxen medlem.
2. Enskild uugdomsmedlem3. Falqiliemedlemskap-

4. HedersmedlemAnsökan om medlemskap görs för kategori I - 3.
Medlem som på ett förtjiinstfullt sätt gagnat klubben kan på medlems eller styrelsens fiirslag väljas till
hedersmedlem.
23 Utträde. medlem som yill rxrråda ur klubben skall slriftligen anmäIa deta till syrelsen. Medlem som inte
edagt faststlillda avgi&er inom frreskiven tid km efter styrelsens pövning anses ha u3ffi m klubben2.4 Utesluaing på styrelsens frrslag kan medlem av ordinarie eller extra frreaingsm§te deslutas ur klubben

sommedlem.
genom att:

.

motverkaklubbenssyften

o
o
.

skadaklubbensintressen
inte firllgöras§ldigheterenli$stadgama
göra sig s§ldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppffirlande inom eller utom klubben att dess
anseende ävenqnas-

För sådant beslut fordras mins2l3 majoritet.

Av kallelse till ftreningsmöte skall framgå att ett
uteslutas skall kallas skriftligen

till

uteslutningsärende skall behandlas. Medlem som skall

mötet. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering ftir

uteslutningen.

Medlem sorn uteslutits av frreningsmöte, kan päbegäran

ä

&ågan prövad av nästkommande årsmöte.

2.5. En enig SMS-s§,relse kan invä§a forening/ organisation som medlem om s§nelsen anser att detta gapar
SMS :indamål och syften- Sådan medlem har samma stätrs som vuxea enskild medlem.
§ 3. Beslutande instansen

Klubbens beslutande instanser är ftireningsmöten såsom årsmöte, ordinarie fiireningsmöte eller extra
fbreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet ellsr enskild ledamot som sqnelssn Mser, ftiroffider klubben och farfar beslut mellan
frreaingsmöten, utam i frågor som uttrycktigen skall behandlas av frreningsmöte.
§

4. Yerksamhetsår

Klubbens verksamhets år omfattar perioden 01-01

§§

-

31-12.

Aveifter

Samtliga avgifter faststiilles av årsmöte. Extra uttaxering kan ske efterbeslut fråa frreningsmöte.
§

6. Betalnins

6.r

Ny medlem skall betala sina i örekommande fall debiterade avgifrcr inom 30 dagar från aviseringen. Om
betalning inte sker inom denna tidsram frrfaller automatiskt ansökan om medlemskap.
6.2

Medlemsavgift och öwip avgifter aviseras till medlemmaflra senast der 3l mars årligenBetalning skall varaklubbenti[handasffiastden 30 aprilfol§en- Mdtem som dii intebetalt sinaavgifter, f;ken
påilnimelse samt ska betala er ftrseningsavgift Starleken på frmeringsavgiften beshsas på fusm6tet. Medlem
som inte betalat sina debiterade avgifter senast den 31 maj årligen blir automatiskt utesluten ur klubben, samt i
ftirekommande åll, rätten tiil sin kajplats. Om speciella sldl ftreligger, kan s§nelsen bevilja anstånd med
uteslutning,
§ 7. Medlemsinsats

7-L
Arbete med undcrhåll aY varv, hamn crch byggnader görs av medlem med kaj- cch/eller slippla§ gerom
medlemsiasats7.2

Antalet arbetstimmar ftir denna medlemsinsats samt avgift för icke utftrda arbetstimmar bestiims vid klubbens
årsmöte efter förslag

till

styrelsen av varvs- och hamnchefen.

73
Medlem som av någon anledning inte sjaly kan göra sin rnedlemsinsats, fiir skaffa ersättrre som 96r denna

7.4 Medlem som ih s§ldig att giha medlemsinsats och inte fullgiut denna inom bestiimd tid e[er skaffat
ersättffe, har inte fullgjort sina s§ldigleter mot ktrubben och skall där6r betala den enligt 7 2 bextämda
avgiften

7.5 Medlem har rätt att göra medlemsinsats ftir annan med.lem.
§

8.

Föreningsmöten

MÖten som ft)rekornmer i klubben är höst cch vårmöte sarnt årsmöte. Årsmötet hålls senast ftire februari månads
utgång och skall behandla årsberättelse, revisionsberättelse, fiåga om ansvarsfrihet ftr styrelsen ftir det gängna
verksamhetsåret samt val av ordltirande och övriga styrelseledarnöter samt tre styrelsesuppleanter {ör I år, 1 st.
revisor for 2 år, I revisorssuppleant ftlr 1 år, och 2 st. tiivlingsledare filr 2 år, samt andra uppdrag inom
fiirvaltniagen av klutrtlen och dess anläggningar. dessntom vä§s valberedning fiir r:ästkommande år. Dessutom
kan {t!'rekomma fiire*ingsmöten som påkallas av strrreisen eller på begäran av medlemmar, (minst l0) extra
fiireningsmöte. Höstrnötet hålls i november och vårmtitet i maj.
Kallelse kungörs dels via SMS:s hemsida och dels via mailutskick 14 dagar ftre aktuellt medlems- och årsmöte,
dagordning till medlems- och årsmöte prese[teras också på hemsidan respektive bifogas malet§

9. Rrylsieasartrete

Revisorema skall granska styrelsens örvaltning och klubbens räkenskaper samt

till

årsmötet avge skriftlig

revisionsberättelse och till- el ler avssnka ansvarsliihet.
Revisore.rna har rxi€ att fortlöpan<le ta del av klubbens ftirvaltning, protokoll och övriga handlingar

§ I0. H*mn och *npläggningsanlägsninsar
FÖr forhållande vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns siirskilt ut*irdade bestämmelser.
Dessa reglerlavtal faststiilles av ftireningsmöte.

§

ll.

§tadgeärdrins

Föreligger ftirslag till stadgeiindring skall detta framgå av kallelsen.
För att iindringsftirslag skall kunna antas måste det godkännas med mins 213 majorrtetvid två på varandra
ffil-iande fiireningsmöten. varav eit skall vara ordinarie årsmöte- Vid andra godkiinnandet kan stadgeändringen
furklaras crnedelba* justerad,
§ 12. Klubbens uootösnine
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på ftlreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen till
mötet.
För beslut om upplöscing fordras minst 213 majcritet på fi,å Sreningsmöte* med urins{ I månads mellanrr.m"
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge stvrelsen direktiv om hur man skall fiirfara med klubbens
kvarvarande tillgångar och handlingar.
Dessa stadgar är reviderade 2A19-A2-25
Dessa stadgeändringar är godkända oc.h bordlagda vid raedlemsmöte
Dessa stadgeiindringar ;ir beslutade på årsmöfet ?0 I 9-02-20
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Per-Arne Akerström
lmötescrdfiirandel

Stig Pudas
1m6te ssekrsterarel

Dessa stadgeåndringar är godkända och diirmed anses som omedeibart justerade vid
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JarLLantz
/protokolljusterare/
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