KARUPS BÅTKLUBB
Förslag till revidering av stadgar för Karups Båtklubb
Föreningen Karups Båtklubb stiftades 1981
och har sin hemort i Karups Nygård i Sjöbo kommun.

§ 1 Ändamål och omfattning
Föreningens ändamål är att tillhandahålla båtplatser vid föreningens bryggor i Sövdesjön för
föreningens medlemmar. Föreningen skall ansvara för god organisation av bryggor och båtplatser samt
hålla bryggorna i sådant skick att de fungerar väl för sitt ändamål.
§ 2 Medlem
Medlemskap beviljas av styrelsen, eller tillsynsansvarige på styrelsens uppdrag, och i mån av tillgång
till båtplats. Medlem i föreningen skall vara medlem i Karups Nygårds samfällighetsförening
alternativt hyresboende i fastighet registrerad i Karups Nygårds samfällighetsförening. Styrelsen äger
dock rätt att bevilja medlemskap/uthyrning av båtplats till personer som inte är medlemmar i eller
hyresboende i Karups Nygårds Samfällighetsförening i mån av plats. Sådant medlemskap/uthyrning av
båtplats gäller endast ett år i taget och förnyas endast om det finns lediga båtplatser och ingen medlem
i eller hyresboende i samfällighetsföreningen väntar på ledig båtplats.
Styrelsen ska upprätta en förteckning över samtliga medlemmar, med hänsyn tagen till aktuell
datalagringslagstiftning. Medlemsförteckningen ska bland annat innehålla båtplatsnummer vid
föreningens brygga, vilket ger medlem rätt att förtöja sin båt enligt de bestämmelser som framgår av
§5 nedan.
Medlemskapet medföljer vanligtvis fastigheten, se §3 nedan.
Medlem har att följa föreningens stadgar samt årsmötets, extra årsmötets och styrelsens beslut.
Medlem äger endast rätt att inneha en båtplats respektive en uppläggningsplats.
§ 3 Överlåtelse av båtplats
Överlåtelse av båtplats kan ske till ny fastighetsägare i samband med att medlem säljer sin fastighet, se
§2 ovan. Överlåtelse ska dock anmälas till styrelsen och ny båtplatsinnehavare måste inneha
medlemskap i båtklubben.
All annan överlåtelse av båtplats ska ske enligt styrelsens beslut.
§ 4 Årsavgift
Medlem ska i rätt tid erlägga den årsavgift som fastställts av årsmötet. Om så ej sker kan medlem
uteslutas ur föreningen.
§ 5 Båtstorlek, förtöjningar mm
Båtstorlek och förtöjningar ska vara anpassade till bryggans konstruktion för att inte skada bryggan vid
hårt väder. Båt överstigande 6,5 m i längd får inte förtöjas vid bryggan utan styrelsens medgivande.
Förtöjning ska alltid ske för storm. Förtöjningarna ska vara fjädrande och av god kvalitet.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter, inklusive ordföranden, samt minst en och
högst två suppleanter. Ledamöter väljs av årsmötet för två år i taget, halva antalet jämna år, halva
antalet udda år. Styrelsen konstituerar sig själv.
§ 7 Revisorer
På ordinarie årsmöte väljs en revisor och en suppleant för denne, för granskning av styrelsens
förvaltning. Revisor och suppleant väljs för två år i taget.

§ 8 Tillsynsansvarig
Styrelsen utser tillsynsansvarig som också är ständigt adjungerad till styrelsens möten med förslagsoch yttranderätt men utan rösträtt. Tillsynsansvarig kan inte inneha förtroendemannapost. För
uppdraget som tillsynsansvarig utgår ett arvode som fastställs av styrelsen.
§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
§ 11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse, inklusive dagordning, ska tillsändas medlemmarna samt anslås på samfällighetsföreningens
anslagstavlor senast 14 dagar före mötet.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningar, revisionsberättelse, verksamhetsplan med
budgetförslag samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas
tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före mötet på plats som anges i kallelsen (med plats avses
även digitala medier såsom hemsida, Facebooksida och liknande som medlemmarna har tillgång till)
samt tillhandahållas på mötet.
Rösträtt tillkommer medlem i Karups båtklubb med en röst per medlem.
Medlem är berättigad att rösta för ytterligare en medlem med stöd av skriftlig fullmakt.
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.
§ 12 Dagordning
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av en justeringsman tillika rösträknare
5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Styrelsens bokslut (resultat- och balansräkningar) för det senaste räkenskapsåret
9. Revisorns berättelse om styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsår
10. Fastställande av balansräkningen samt disposition av årets resultat
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Fastställande av årsavgift för innevarande verksamhetsår
14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår
15. Val av styrelseledamöter för vilka mandatperioden upphör, för en tid av 2 år samt vid behov
eventuellt fyllnadsval till styrelsen
16. Val av styrelsesuppleanter för vilka mandatperioden upphör, för en tid av 2 år
17. Val av en revisor jämte suppleant för en tid av 2 år i det fall mandatperioden upphör (i detta
val får styrelsens ledamöter inte delta)
18. Val av en ledamot i valberedningen
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas

§ 13 Motioner att behandlas på årsmöte
Medlem får avge motion att behandlas av årsmötet. Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda
senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.
§ 14 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när
en revisor eller minst en tredjedel av röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska ske
skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den
inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med
uppgift om vad som ska behandlas på det extra årsmötet ska tillsändas medlemmarna samt anslås på
samfällighetsföreningens anslagstavlor senast 7 dagar före mötet. Dagordning och handlingar delas ut
på plats för mötet.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Beslut som inte rör stadgeändring eller upplösande av föreningen fattas med enkel majoritet.
§ 15 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
För upplösande av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara
ordinarie. Beslut fattas med kvalificerad majoritet.
Vid upplösning av föreningen ska innestående medel överföras till samfällighetsföreningen för skötsel
av strandområdet.
Ändring av stadgarna kräver beslut på ett ordinarie eller ett extra årsmöte. Beslut fattas med
kvalificerad majoritet.
§ 16 Uteslutning av medlem
Medlem som inte fullföljer sina förpliktelser mot föreningen, som inte följer styrelsens anvisningar
eller som skadar eller motarbetar föreningen och dess ändamål kan uteslutas av styrelsen.

Fotnot.

Enkel majoritet = mer än hälften av de avgivna rösterna.
Kvalificerad majoritet = mer än hälften av de närvarande röstberättigades (även de som avstår att
rösta) röster.

