
 

 
Stadgar för Gimonäs båtklubb med hemort i Umeå kommun 
 
 
§ 1 ÄNDAMÅL 
 
1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i 

förhållande till myndigheter och allmänhet vad gäller Gimonäs båthamn och 
båtuppläggningsområde inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god 
miljö och gott sjömanskap. 

 
1.2 Klubben bör samverka med andra båtföreningar. 
 
§ 2 MEDLEMSKAP 
 
2.1 Inträdesansökan görs skriftligen på särskilt formulär till klubbens styrelse. Medlemskap 

erhålles efter godkännande av styrelsen eller de som styrelsen delegerat beslutsrätt till. 
Medlemskapet gäller även make/maka/sambo och barn under 18 år. Barn äger ej rösträtt. 

 
2.2 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Aktiv 

medlem som är kontraktsinnehavare skall samtidigt inom föreskriven tid, inlämna 
skriftlig uppsägning av förhyrd båtuppläggningsplats och / eller bryggplats. 

 
2.3 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens 

prövning uteslutas ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov. 
 
2.4 Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom 

eller utom klubben att dess anseende äventyras eller motverkar klubbens syfte, kan efter 
prövning av styrelsen uteslutas ur klubben. Medlem har rätt att skriftligen överklaga 
uteslutning till årsmötet. 

 
2.5 Kontraktsinnehavare är den som tecknat kontrakt för båtuppläggningsplats och/eller 

bryggplats.  
 
§ 3 MEDLEM/KONTRAKTSINNEHAVARES SKYLDIGHET 
 
3.1 Kontraktsinnehavare skall ansvara för minst en vakt per säsong. 
 
3.2 Kontraktsinnehavare skall personligen efter förmåga delta i minst en arbetsdag per 

säsong. 
 
3.3 Kontraktsinnehavare som uteblivit från arbetsdag eller vakt belastas med ett belopp 

fastställt av styrelsen. 
 
3.4 Medlem är skyldig att meddela styrelsen förändringar av väsentlig art för 

medlemsregistrets upprätthållande. 
 
3.5 Kontraktsinnehavare skall upprätthålla god ordning på förhyrt område så att intilliggande 

inte störs eller hindras. 
 
3.6 Kontraktsinnehavare är skyldig att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring för all den 

egendom han / hon har förvarad på klubbens område. 



 

 
3.7 Kontraktsinnehavare för båtuppläggningsplats skall hålla täckmaterial i gott skick. 
 
3.8 Medlem är skyldig att aktivt ta del av klubbens information. 
 
§ 4 KALLELSER OCH INFORMATION 
 
4.1 Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast 2 veckor före årsmötet. Kopia på 

dagordning och motioner och ärenden skall bifogas kallelsen. 
 
4.2 Kallelse till extra stämma skall ske skriftligen senast 4 veckor före mötet. Kallelsen skall 

innehålla motivering och ärende för det extra årsstämmans utlysande. 
 
4.3 Kallelser till övriga möten och träffar skall anslås på klubbens anslagstavlor och på annat 

sätt som styrelsen finner lämpligt. 
 
4.4 Handlingar utskickade enligt senast upprättad medlemsförteckning skall anses ankommit 

mottagaren 5 dagar efter försändelsens datum. 
 
4.5 Medlems och årsmötesprotokoll kopieras och skall finnas tillgängliga i klubbstugan. 
 
§ 5 ÅRSMÖTE 
 
5.1 Årsmöte hålles årligen senast under februari månad. 
 
5.2 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. 
 
5.3 Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden: 

- fråga om mötet är behörigt utlyst 
- fastställande av föredragningslistan 
- val av ordförande och sekreterare för mötet 
- val av två justerare tillika rösträknare 
- föredragning av föregående årsmötesprotokoll 
- redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse 
- redovisning av styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) 
- revisionsberättelse 
- ansvarsfrihet 
- fastställande av klubbens medlemsavgift för nästkommande år 
- motioner, ärenden 
- val av ordförande för två (2) år 
- val av kassör för två (2) år 
- val av fem (5) ordinarie styrelseledamöter för två (2) år, växelvis 
- val av två (2) styrelsesuppleanter för ett (1) år 
- val av två revisorer för två (2) år, växelvis 
- val av revisorsuppleant  för ett (1) år 
- val av tre (3) ledamöter i valberedning, för ett (1) år, varav en skall vara 

sammankallande 
- val av tre (3) hamnfogdar  för två (2) år, varav en ska vara sammankallande 
- val av två (2) hamnfogdar för ett (1) år 
- val av tre (3) ledamöter i programkommitté för ett (1) år, varav en skall vara 

sammankallande 



 

5.4 Ärende, som inte angetts i den av styrelsen utfärdade kallelsen kan inte tas upp på 
dagordningen. 
 

5.5 Extra stämma hålls när styrelsen, eller revisor, påkallar det, eller om 1/10 av klubbens 
aktiva medlemmar begär det. 
 

 
§ 6 ANSVARSFRIHET 
 
6.1 Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet upphör därmed samtliga ledamöters 

uppdrag. 
 
6.2 Om ansvarsfrihet inte beviljas skall årsmötet ajourneras så att valberedningen kan 

utarbeta förslag på ny styrelse. 
 

§ 7 RÖSTNING, VAL 
 
7.1 Röstning sker genom personlig närvaro på mötet. Röstlängd skall upprättas 
 
7.2 Vid röstning har varje medlem en röst. Röstning sker öppet om inte sluten omröstning 

begärs. 
 

7.3 För beslut krävs mer än hälften av antalet avgivna godkända röster. Vid lika röstetal 
gäller den uppfattning som mötesordföranden har biträtt, om ordföranden är 
klubbmedlem. Om ordföranden inte är klubbmedlem avgör lotten. 
 

7.4 Då stadgar skall antas eller ändras, eller om klubben skall upplösas, gäller dock särskilda 
bestämmelser. Hänvisning till § 11. 
 

7.5 Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som berör förvaltningen av deras uppdrag. 
 

7.6 Vid val gäller att den som erhåller mer än hälften av de avgivna godkända rösterna är 
vald. Uppnås inte detta sker omval mellan de kandidater som erhållit högsta röstetal. 
Högst två kandidater får kvarstå för varje återstående mandat. Vid lika röstetal avgör 
lotten. 
 

 
§ 8 STYRELSE 
 
8.1 Styrelsen leder klubbens verksamhet och är under tiden mellan årsmötena klubbens 

högsta beslutande organ. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens 
verksamhet och för att fattade beslut genomförs.  

 
8.2 Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 

Hamnfogde har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen. 
 
8.3 Ordförande och kassör utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
 
8.4 Styrelseledamot väljs på två år så att ordförande och 2 ledamöter väljs jämna år och 4  

ledamöter udda år. 
  



 

8.5 Styrelsen är beslutsmässig då ledamöterna blivit kallade till sammanträde och minst  
hälften av styrelsens samtliga ledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

 
8.6                 Styrelsen utser klubbens representanter. 
 
§ 9 AVGIFTER 
 
9.1 Medlemsavgiften skall fastställas av årsmötet. 
 
9.2 Styrelsen beslutar om övriga avgifter. 
 
§ 10 FIRMATECKNING OCH RÄKENSKAPSÅR 
 
10.1 Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda ledamöter, två i förening. 
 
10.2 Styrelsen äger rätt att därutöver utse firmatecknare med begränsad teckningsrätt. 
 
10.3 Klubbens räkenskapsår är kalenderår. 
 
 
§ 11 STADGEÄNDRINGAR 
 
11.1 För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på 

varandra följande möten, varav ett skall vara årsmötet. 
 

11.2 I kallelsen till mötet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. 
 

 
§ 12 KLUBBENS UPPLÖSNING 
 
12.1 För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid årsmötet. 
 
12.2 Vid klubbens upplösning skall kvarvarande överskott fördelas med lika stor del till varje 

betalande medlem enligt senast fastställda medlemsförteckning. 
 
12.3 Medlem svarar i förekommande fall för uppkomna skatter eller andra avgifter med 

anledning av utdelning enligt § 12.2. 
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