STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN
DOMSTENS BÅTKLUBB
Bildad den 11/8 1970
Stadgarna senast ändrade/fastställda av årsmöte 2004.05.08 och ändringar avser inledning
och paragraf 1, 2, 5, 6 — 12, med tillägg paragraf 13 och 14.
§1

NAMN OCH ÄNDAMÅL

Föreningens namn är Domstens Båtklubb med ändamål att främja intresset för båtsport
och fiske, med särskild målsättning att utbilda barn, ungdom och vuxna inom all slags
båtsport.
§2

MEDLEMSKAP

Till medlem kan antagas intresserade, som vill stödja föreningens verksamhet. Medlem
intages av styrelsen eller av styrelsen utsedd person, som har att avgöra frågan om
medlemskap. beslut, att avslå medlemskap eller för uteslutande av medlem, som på något sätt
motarbetar eller skadat föreningens intressen, eller inte betalt medlemsavgift i behörig
tid, fattas av styrelsen.
§3

AVGIFTER

Årsavgifter bestämmes av årsmötet.
§4

ANSVAR

För föreningens förbindelser ansvarar endast dess tillgångar.
§5

STYRELSEN OCH STYRELSENS ÅLIGGANDE

Styrelsen skall bestå av min. 6 och max. 10 ledamöter fördelade som: ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare, inköpsansvarig och övriga ledamöter
Styrelsen får utse adjungerad ledamot.
Styrelsen väljes av årsmötet för två år och avgår alternerande.
Ordförande väljes av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser övriga befattningshavare.
Styrelsen sammanträder, då ärende så erfordrar, på kallelse av ordförande eller vid förfall för
honom, av vice ordförande och är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är
närvarande, varvid sammanträdets ordförande äger utslagsrätt.
När årsmötet/extra årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ. Det
åligger styrelsen att svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
. tillse att för föreningen gällande lagar och regler efterlevs
. planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
. verkställa av årsmötet fattade beslut
. ansvara för och förvalta föreningens medel
. tillställa revisorernas räkenskaper m.m. enl. par 8
. förbereda årsmöte.

§6
FIRMATECKNARE
Föreningen tecknas av hela styrelsen alternativt av ordförande och kassör var för sig eller av
styrelsen särskild utsedd person.
§7

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.
§8

REVISORER

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer föreningen å
ordinarie sammanträde två revisorer jämte suppleant.
Revisorerna verkställer årsrevision och därefter berättelse samt till- eller avstyrker ansvarsfrihet
för styrelsen.
§9

SAMMANTRÄDEN

Föreningen håller ordinarie sammanträde i maj juni samt extra sammanträde då styrelsen så
finner lämpligt, eller då minst 1/10 av medlemmarna påfordra, att ett extra möte skall hållas.
Kallelse till föreningens sammanträden skall meddelas genom brev och anslag å föreningens
anslagstavlor och vara utsänd senast en vecka före sammanträdet, dock 14 dagar före
ordinarie årsmöte.
På föreningens ordinarie årssammanträden skall följande ärenden förekomma:
1
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2
Val av två justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
3
Justering av röstlängden.
4
Frågan om mötet behörigen sammankallats.
5
Godkännande av föredragningslistan.
6
Styrelsens verksamhetsberättelse.
7
Revisorernas berättelse.
8
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
9
Val av ordförande.
10
Val av styrelse.
11
Val av revisorer och suppleant.
12
Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande.
13
Fastställande av årsavgift.
14
Fråga av större ekonomisk betydelse.
15
Motioner.
16
Övriga frågor.
§ 10

RÖSTNING

Vid föreningens sammanträden äger varje närvarande medlem en röst per betald
medlemsavgift.
Alla frågor avgöres genom öppen omröstning, såvida ej sluten omröstning begäres. Vid lika
röstetal äger fungerande ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten fäller utslaget.

§ 11

MOTIONER

Medlem, som önskar visst ärendes upptagning vid sammanträde, skall därom göra skriftlig
anmälan till styrelsen minst 5 dagar före sammanträdet.
§ 12

STADGEÄNDRINGAR ELLER FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Ändring av stadgar eller upplösning kan beslutas endast vid två på varandra följande
sammanträden, varav minst ett är ordinarie och då förslag till ändringar har angivits i kallelsen,
samt endast om minst 2/3 av de närvarande är ense om beslutet.
§ 13

TILLHÖRIGHET

Föreningen är medlem i följande förbund:
Svenska Båtunionen — Skånes Båtförbund
Svenska Seglarförbundet och därmed Skånes Seglarförbund och är därigenom ansluten till
Sveriges Riksidrottsförbund.
§ 14

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Upplöses föreningen skall ev. tillgångar tillfalla allmännyttigt ändamål inom båtsport och fiske
inom Domstens by.
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