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"Idrottens mål och inriktning" 

  

Definition   

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller 

uppnå tävlingsresultat.  

   

Mål och inriktning   

Idrotten skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som 

socialt och kulturellt avseende. Idrotten skall utformas och organiseras så, att den i 

någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med 
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hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska 

principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i 

gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka internationellt och respektera alla

 människors lika värde.  

 

Ändamål     

 

Båtklubben är och skall förbli en ideell och allmännyttig förening, vars verksamhet är 

öppen för envar som ansluter sig till klubbens ändamål och förbinder sig följa klubbens 

stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Båtklubben har 

som ändamål att verka i enighet med idrottens mål och inriktning, genom att utbreda 

intresset för  seglingsidrott och sjösport, främja gott sjömanskap samt  skapa god 

social gemenskap mellan människor med intresse för sjöliv. Klubben skall i sin 

verksamhet verka för en dopingfri idrott. 

 

Hemort     

Klubben har sin hemort i Hampetorp där marken efter förhandling med Örebro 

Kommun omvandlats till ett tomträttsavtal. Tomträtt och befintlig anläggning i form av 

byggnader, bryggor och till verksamheten hörande utrustning, får ej överlåtas eller 

omvandlas till kommersiell verksamhet.  

Uppkommer i framtiden sådan situation som kräver ändring enligt ovan, skall samråd 

ske med fastighetsägaren Örebro kommun och skriftligt godkännande inhämtas, inför 

en eventuell överlåtelse av tomträtten. 

 

 

 

 

 

STADGAR  
Antagna 1988, reviderade 1999, 2006, 2013, 2017och 2021. 

 

1§     Sammansättning 

Klubben består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 
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2§     TilIhörighet mm 

Klubben är medlem i följande specialidrottsförbund (SF) Svenska båtunionen, Svenska 

Seglarförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) 

Klubben tillhör dessutom Örebro Läns idrottsförbund (DF) samt Hjälmarens 

båtförbund och Örebro Läns Seglarförbund. Ovan nämnda organisationers stadgar 

bör vara vägledande för klubbens verksamhet. 

På begäran av RS eller vederbörande SF-,SDF,eller DF- styrelse är  klubben skyldig 

att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda 

uppgifter. 

 

 

3§     Beslutande organ 

Klubbens beslutande organ är årsmötet, höstmötet, extra årsmöte samt styrelsen. 

 

4§     Firmateckning             Klubben firmatecknas av 

styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av 

särskilt utsedd person. 

 

5§  Verksamhets och räkenskapsår 

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr. o m 1 januari t.o.m 31 

december. Med årsmötet avses det årligen kommande ordinarie årsmötet. 

 

6§     Stadgeändring 

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga 

röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det 

fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av 

minst två tredjedelar av de röstande. 

7§     Upplösning av klubben 

För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst tvâ tredjedelar av antalet 

angivna röster. I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar 

skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta 

avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse 

jämte balans och resultaträkningar skall omedelbart delges vederbörande SF. 
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KLUBBENS MEDLEMMAR 

8§    Medlemskap 

Det finns tre medlemskategorier, dels enskilda vuxna medlemma som innehar båtr, 

dels passiva medlemmar som ej innehar båt eller väntar på plats, dels 

familjemedlemskap. Medlem som har mer än en båt, t.ex. tävling eller fiske, erlägger 

utöver bryggavgift, en avgift per extra båt med avgift för passivt medlemskap. Extra 

båt får endast brukas av medlemmen eller närstående. Handel eller uthyrning av båtar 

är ej tillåtet. . Familjemedlemskap innebär att hela familjen har samma bostadsadress 

samt att medlemmarna i familjen är registrerade i klubben och är under 16 år. 

Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det 

kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen, i besluten skall skälen 

redovisas samt anges vad den medlemsökande skall iaktta för att överklaga beslutet. 

Beslutet skall inom åtta dagar från dag för beslutet skriftligen tiIlställas den som fått 

avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den 

berörda enligt reglerna i RF:s stadgar. 

 

9§    Utträde 

Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och 

anses därmed omedelbart ha lämnat klubben när utkvitterad klubbnyckel återlämnats 

till hamnchefen. Medlem som inte betalt medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde 

ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från 

medlemsförteckningen. 

 

10§   Uteslutning mm.              Medlem får inte uteslutas ur 

klubben av annan anledning än att denne har försummat att betala av klubben 

beslutande avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen 

skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning får som mest omfatta sex månader 

från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i 

stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas 

förrän medlemmen inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 

omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslut skall skälen härför 

redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall 

inom åtta dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om 
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uteslutande eller varning skall fattas av klubbens styrelse och får av den berörde 

överklagas enligt regler i RF:s stadgar. 

 

11§   Medlems rättigheter och skyldigheter 

       Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt 

till information om klubbens angelägenheter, skall följa klubbens stadgar och beslut 

som fattas av föreningsorgan samt följa 2 § nämnda organisationers stadgar, 

bestämmelser och beslut. Medlem har inte rätt till del av klubbens behållning eller 

egendom vid upplösning av föreningen. Medlem skall betala de avgifter som beslutas 

av klubben och inom den tid som styrelsen beslutar. 

 

12§  Deltagande i den idrottsliga verksamheten 

Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är 

vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om 

denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras 

utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina 

stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning. Är arrangören inte 

ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken 

tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt 

tävlingen eller uppvisningen. 

 

ÅRSMÖTET, HÖSTMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE 

13§  Mötestider 

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april 

månad. Höstmötet hålls i oktober. Båda dessa möten hålles på tid och plats som 

styrelsen bestämmer. 

14§   Tidpunkt, kallelse 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen, tidigast sex veckor före och senast fyra veckor 

före årsmötet tillställas medlemmarna, Kallelse till årsmöte samt övrig information kan 

sändas elektroniskt, alt. information via föreningens hemsida. Vidare skall kallelse 

jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller dylikt. Har förslag väckts 

om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av klubben med annan klubb 

eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar skall det 
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anges i kallelsen. Årsredovisning skall lämnas till revisor senast 6 veckor före 

årsmötet. 

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgänglig för 

medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 

 

15§   Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Såväl medlemmen som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag 

från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

 

 

16§     Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på 

årsmötet 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 

år samt hedersmedlem, har rösträtt på mötet. Rösträtten utövas av medlem personligen 

eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag, eller genom ombud med 

skriftlig dagtecknad fullmakt. Endast medlemmens make, sambo eller annan medlem 

får vara ombud. Är medlemmen juridisk person får denne företrädas av ombud som 

inte är medlem. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Fullmakten gäller 

högst ett år från utfärdandet. Vid familjemedlemsskap har båda makarna rösträtt. 

 

17§   Beslutsmässighet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande 

på mötet. 

 

18§   Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning 

(votering). Med undantag för de i 6§ och 7§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla 

frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som 

erhåller högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig 

till antalet angivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, 

vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster. Omröstning sker öppet. Om 

röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser 

val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Om han är 
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röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika 

röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

 

19§   Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av klubben. 

Arbetstagare inom klubben får dock inte väljas till revisor eller deltaga i 

valberedningen i k!ubben. 

 

 

 

 

 

20§   Ärenden vid årsmötet 

1.  Mötets öppnande. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3.  Fastställande av dagordningen. 

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5.  Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera dagens   

 mötesprotokoll samt vara rösträknare 

6.  Genomgång av protokoll från Höstmötet 

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste

 verksamhetsåret 

8.  Revisorernas berättelse över styrelsens   

9.  Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisorerna avser. 

10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret  

 

11.   Val av: 

a)  Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år (jämna år). 

b)  Vice ordförande, kassör och utbildningsansvarig, tillika styrelseledamöter för en 

tid av två år. (ojämna år). 

c)  Sekreterare, tillika styrelseledamot för en tid av två år (jämna år). 

d)  Hamnchef, tillika styrelseledamot för en tid av  två år (jämna år). 

e)  Klubbmästare, tillika styrelseledamot för en tid av två år (ojämna år). 
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f)  Två styrelseledamöter för en tid av två år (jämna år) bör väljas ur 

tävlingskommittén och ungdomskommittén. 

g)  Tre suppleanter i styrelsen, med för dem  fastställd turordning för en tid av ett år. 

h)  IT ansvarig för en tid av två år ( ojämna år). 

i)  Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter deltaga. 

j)  Valberedning som skall bestå av sammankallande, samt två ledamöter på en tid av 

ett år. 

k)  Hamnkommitè, Tävlingskommitté och Trivselkommitté skall bestå av ansvarig 

samt minst fyra ledamöter (halva kommittén väljs jämna år och andra halvan ojämna 

år). 

!)   Ungdomskommittén skall bestå av ansvarig samt minst två ledamöter (dessa väljs 

växelvis). 

m)  Erforderliga övriga kommittéer som styrelsen föreslår 

n)   EU ombud till Örebro Läns Seglarförbund jämte suppleant för en tid av ett år 

utses inom styrelsen enligt §2. 

o)   EU ombud till Hjälmarens Båtförbund jämte suppleant för en tid av ett år, utses 

internt inom styrelsen enligt §2 

p)   Arkivarie för en tid av ett år, utses av styrelsen 

q)   Miljöombud för en tid av ett år, utses av styrelsen 

r)   Radio / säkerhetsombud för en tid av ett år, utses av styrelsen. 

12.  Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller  inlämnat till styrelsen av 

röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet, dock skall förslag om stadgeändring 

eller upplösning av klubben vara inlämnat senast 30 dagar före  mötet. 

 

13.  Övriga frågor. Fråga om ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med 

på dagordningen för mötet. Därest den avgående styrelsen av årsmötet beviljas 

ansvarsfrihet kan avgående styrelse återväljas. 

 

21§    Vid höstmötet förekommer följande ärenden 

1. Mötets öppnande. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3. Fastställande av dagordningen 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
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5. Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera dagens mötesprotokoll 

samt val av rösträknare 

6. Genomgång av protokoll från årsmötet 

7. Rapporter från 

a. Styrelsen (kassarapport, verksamhetsberättelse) 

b. Hamnkommittén 

c. Tävlingskommittén 

d. Ungdomskommittén 

e. Trivselkommittén  

f. Övriga kommittéer  

g. Andra rapporter 

8. Besluta om avgifter för det närmast kommande arbetsåret. 

9. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller kommitté.                                        

10. Övriga frågor                                

11. Avslutning 

 

22§   Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall 

ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före extra årsmöte. Styrelsen är 

skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens 

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen 

och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte 

skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från 

kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas 

medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. 

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller dyl. 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställan 

utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt 

på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16§ 

och 17§ 

 

REVISORER 

23§   Revision 
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Föreningens verksamhet skall före årsmötet granskas av extern godkänd eller 

auktoriserad revisor. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens 

räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Klubbens 

räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 

verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 

senast 14 dagar före årsmötet. 

 

STYRELSEN 

24§   Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 

utbildningsansvarig, hamnchef, klubbmästare samt två styrelseledamöter, jämte tre 

suppleanter. Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd 

turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe 

enligt samma ordning för tiden tom. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till 

adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen 

ges yttrande - och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen. 

25§   Styrelsens åligganden 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för 

klubbens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och 

dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 

medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: 

- Tillse att för klubben gällande lagar och bindande regler iakttas 

- Verkställa av årsmötet fattade beslut 

- Planera, leda och fördela arbetet inom klubben - Ansvara för och förvalta klubbens 

medel 

- Ansvara för att föreningen följer antagna stadgar samt föreningens Definition, Mål och 

Inriktning samt Ändamål.  

- Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 § och förbereda årsmötet 

Ordförande 

Ordförande är klubbens officiella representant. Ordförande leder klubbens och 

styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens stadgar och 

övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. I övrigt fördelas 

arbetsuppgifterna bland styrelsens 
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ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör 

ankomma på nedanstående befattningshavare. 

 

 

 

Vice ordförande 

Att då ordförande har förhinder träder vice ordförande in och fullgör dennes uppgifter 

samt i övrigt vara ordföranden behjälplig med dennes arbetsuppgifter. 

Sekreteraren 

Att  förbereda styrelsens sammanträden och klubbens möten. 

Att  föra protokoll över klubbens och styrelsens sammanträden. 

Att   registrera och förvara skrivelser i form av papper eller elektronisk media. 

Att  följa upp att fattade beslut verkställs 

Att  om ordförande inte bestämmer annat underteckna utgående skrivelser och 

 förvara kopior av dessa. 

Att   årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för k!ubben 

Att   se till att kommittéerna söker de bidrag från stat, kommun och 

idrottsorganisationer m fl. som finnas att få 

 

 

 

Kassören 

Att  se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter. 

Att  driva in fordringar och verkställa utbetalningar för klubben samt se till att det 

  finns verifikationer över dessa. 

Att  svara för klubbens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra kassabok över 

  klubbens räkenskaper. 

Att  i förekommande fall lämna särskild uppgift,  upprätta deklaration samt lämna 

  arbetsgivare- resp. kontrolluppgifter. 

Att  årligen upprätta balans samt resultaträkningar 

Att  i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar 

  är tillräckliga enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl klubbens      

  medlemmar i föreningens verksamhet som klubbens idrottsmateriel,   

  priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp. 
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Att  utarbeta underlag för budget. 

 

 

Suppleanter 

Att vid förhinder för ordinarie styrelseledamot träda in samt att i övrigt vara styrelse- 

ledamöterna behjälpliga. 

Utbildningsansvarig                     

Att svara för utbildning inom klubben. 

Hamnchef 

Att handha och vårda klubbens materiel i och vid hus och hamn. 

Att leda förekommande arbeten och reparationer som berör klubbens materiel och hus 

och hamn. 

Att upprätthålla ordning i och vid klubbhus, paviljong och hamn. 

Att handha fördelningen av båtplatser samt ansvara för ekonomin i hamnkommittén. 

Klubbmästaren 

Att  ordna klubbens utflykter, samkväm och fester. 

Att  ansvara för ekonomin i kommittén. 

Tävlingsansvarig 

Att  ansvara för klubbens tävlingsverksamhet. 

Att  ansvara för ekonomin i kommittén. 

 

Ungdomsansvarig  

Att  ansvara för klubbens ungdomsverksamhet. 

Att  ansvara för ekonomin i kommittén. 

IT-ansvarig 

Att ansvara för klubbens IT-profilering samt medlemsmatrikel.  

Att ansvara för hamnplatsregister samt övriga föreningens register 

Arkivarie 

Arkivarie har till uppgift att omhänderta insamlandet av fotografier, tidningsklipp, 

båtlitteratur, resultatlistor samt föregående års styrelseprotokoll, kontrakt o.d. och på så 

sätt upprätta och vårda klubbens arkiv. 

Miljöombud 

Att  utöva tillsyn av miljöstationen i hamnen. 

Att  vara klubbens kontakt med miljövårdande myndigheter. 
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Att  ansvara for miljöprofilen i hamnen. 

Att  informera klubbens medlemmar om miljöfrågor. 

 

 

Radio/säkerhetsombud 

Att  bevaka nyheter på radioområdet och sköta klubbens radiomatrikel. 

Att  bevaka säkerheten i hamnen och vid tävlingar. 

26§  Kallelse, beslutsmässighet och om röstning 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet 

ledamöter har begärt det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 

ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga 

närvarande ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. I 

brådskade fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig 

omröstning eller via telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast 

därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall 

justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Om 

något försummas eller utföres vårdslöst av ledamot vid uppdrag enligt uppgjord 

arbetsfördelning är han/hon ansvarig inför styrelsen för detta. 

27§  Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av 

ärende till sektion kommitté eller annat. 

 

28§  Valberedningen 

Valberedningen består av tre ledamöter på en tid av ett år och av vilka en väljs till 

sammankallande. 

 

29§  Hedersmedlem 

Genom beslut av årsmötet får person efter förslag av styrelsen eller enskild medlem 

kallas till hedersmedlem i klubben. 

Hedersmedlemmen är befriad från årsavgifter.  
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30§  Bildande och nedläggning av kommitté 

Beslut om bildande eller nedläggning av kommitté fattas av klubbens ordinarie möte 

eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. 

 

31§  Övriga kommittéers sammansättning 

Kommittéerna utser internt ordförande och övriga ledamöter. Härutöver får klubbens 

styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i kommitté. Klubbens styrelse har rätt att 

entlediga ledamot i kommitté. 

32§  Instruktion för kommitté 

 Klubbens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de 

befogenheter och skyldigheter som kommittén har. 

33§  Budget och verksamhetsplan for kommitté 

Kommittén upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för kommittén att gälla 

under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för 

godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och 

planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till klubbens skyldigheter i olika 

hänseenden, klubbens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den 

idrottsliga verksamheten. Budgeten fastställes av årsmötet. 

 

 

 

 

34§  Ordningsregler 

För hamn och uppläggningsanläggningar finns särskilda av klubben utfärdade 

bestämmelser. Se bilaga 

Hamn och uppläggningsområde är avsedda till sommar respektive vinterplats 

för klubbmedlemmarnas båtar. Se bilaga 

Varje medlem ansvarar för sin båt vid upptagning och sjösättning. Båtar och 

inventarier uppläggs på ägarens risk. 

Båt skall vara försäkrad. 

Gällande ordningsföreskrifter för hamn och uppläggningsområde skall följas. Se 

bilaga.  

 

Bilaga fastställs av föreningsmöte. 


