1. ÄNDAMÅL OCH STADGAR
Nykroppa båtklubb är en förening för båtintresserade i Östersjön med omnejd.
Föreningen är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål och syfte att
- tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen, främja båtlivets utveckling och
bedrivande i Östersjön, med omnejd.
- att vara rådgivande organ och remissinstans för lokala myndigheter och
organisationer.
- att genom utbildning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och
aktiv fritidsverksamhet.

2. MEDLEMSKAP
- Medlemskap i klubben kan anmälas till styrelsen eller hamnkapten.
- Ny medlem erlägger vid inträde i klubben, för året fastställd medlemsavgift.

3. ANSLUTNING TILL VBBF/ SBU
Båtklubben skall vara ansluten till Värmlands bergslags båtförbund och därigenom
ansluten till Svenska Båtunionen.
In- och utträde i VBBF/ SBU beslutas vid båtklubbens årsmöte.

4. AVGIFTER
Avgifter för medlemskap och hyra av hamnplats fastställs vid båtklubbens årsmöte.
Har ej avgift erlagds före 1 maj, som är sista betalningsdag inkl 2 påminnelser, anses
medlem utträtt ur båtklubben.

5. MÖTEN
Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad.
Extra möten hålles då styrelsen finner så lämpligt.
Kallelse till årsmöte skall ske minst 2 veckor före mötet.
Båtklubbens medlemmar äger rätt att rösta.

6. ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall förekomma
- styrelse- och revisionsberättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter och
suppleanter
- val av övrigt funktionärer
- val av två revisorer och en suppleant
- fastställande av medlemsavgift
- övriga frågor

7. STYRELSE
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och
fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Ordförande, kassör och två ledamöter väljs udda år, då också en suppleant väljs.
Sekreterare, två ledamöter och en suppleant väljs jämna år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
Vid lika rösttal är ordförandes röst utslagsröst.

8. KOMMITTÉER
Vid årsmötet väljs funktionärer som ska hjälpa styrelsen att genomföra planerad
verksamhet i båtklubben.

9. FIRMATECKNING
Båtklubben som firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

10. VERKSAMHETSÅR
Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår sträcker sig från den 1 januari till den
31 december.

11. REVISION
Båtklubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmötet för en tid av två
år och avgår växelvis vartannat år. Revisorsuppleant väljs varje år.

12. STADGEÄNDRINGAR
Ändringar eller tillägg till klubbens stadgar kan endast göras vid årsmötet.
För att ändringsförslag skall kunna godkännas skall förslaget godkännas med minst
2/3 majoritet .

13. BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING
För att beslut om båtklubbens upplösning skall vara giltigt, skall beslutet ha fattats
med minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.
Båtklubbens tillgångar skall vid upplösning disponeras såsom medlemmarna
bestämmer vid årsmötet.

