
§ 1. Karlstad Båtklubbs organisation
Karlstad Båtklubb (KBK) bildades 1982-02-03.

Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands
seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Klubbens organ:

A. Årsmöte
B. Extra årsmöte
C. Styrelsen
D. Revisionen
E. Valberedningen

§ 2 Ändamål och Syfte
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja
båtlivet;

2.1 att tillvarata medlemmarnas intresse, främja båtlivsverksamhetens utveckling och
bedrivande,

2.2 att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och
organisationer samt att i regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas
talan i båtpolitiska frågor

2.3 att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för
god sjösäkerhet, sjömanskap, miljövård och aktiv fritidsverksamhet samt

2.4 att verka i enlighet med båtlivets mål och inriktning.

§ 3 Medlemskap
3.1 Som medlem i klubben antas fysisk person. Ansökan ställs till styrelsen vilken
beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskapet är personligt och kan inte
överlåtas.

3.2 Familjemedlemskap kan sökas av personer i familj/hushåll till ordinarie medlem
mantalsskrivna på en och samma adress. Vid röstning räknas familjemedlemmar på 18
år och över som ordinarie fysisk medlem. Flyttar enskild familjemedlem från
mantalsskrivningsadressen och önskar att fortsatt vara medlem skall ny
medlemsansökan göras och avgifter enligt detta erläggas.

3.3 Hedesmedlem kan utses efter förslag från styrelsen. Förslaget skall godkännas på
ordinarie årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.



§ 3.1 Rättigheter
3.1.1 Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens
verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerade hamn-
eller uppläggningsanläggningar.

§ 3.2 Skyldigheter
3.2.1 Den som söker medlemskap förbinder sig att följa klubbens stadgar, avtal och av
styrelsen eller årsmötet fastställda ordningsföreskrifter.

3.2.2 Medlem bör vid behov i samråd med styrelsen utföra arbetsplikt.

3.2.3 Medlemskap skall föreligga för att hyra brygga eller uppläggningsplats, äga
brygga och/eller skjul på av klubben arrenderat område (tecknad försäkring skall
gälla).

§ 3.3 Utträde
3.3.1 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

3.3.2 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom förskriven tid kan efter
styrelsens prövning anses ha ansökt om utträde ur klubben

3.3.3 Medlem kan uteslutas ur klubben om medlem

· inte följer Karlstad Båtklubbs stadgar

· inte följer Karlstad Båtklubbs ordningsföreskrifter och avtal

· inte följer av Karlstad Båtklubbs årsmöte eller styrelsen fattade beslut

· skadar klubbens intressen.

· motverkar klubbens syften.

3.3.4 Fråga om medlems uteslutning ur Karlstad Båtklubb avgörs av styrelsen. I beslut
om uteslutning skall anges de skäl varpå beslutet grundas.

§ 4 Avgifter
4.1 Avgiftsplikt inträder samtidigt med att medlemskap beviljas. Medlemsavgift
beräknas för helt år, återföljt av inträdesavgift.

4.2 Medlem skall erlägga debiterad avgift senast 30 dagar efter avisering.

4.3 Vid krav äger klubben rätt att påföra förseningsavgift och i förekommande fall
inkassokostnader.

4.4 Avgifterna fastställs vid ordinarie årsmöte.



4.5 Medlemsavgift skall inte innefatta kostnader som är att hänföra till verksamhet där
speciell avgift uttages t.ex. arrendeavgifter.

§ 5 Verksamhetsår
5.1 Klubbens verksamhetsår är 1 september - 31 augusti.

§ 6 Årsmöte
6.1 Årsmötet eller extra årsmöte är klubbens högsta beslutande organ.

6.2 Ordinarie årsmöte hålls varje år, senast 3 månader efter verksamhetsårets utgång.

6.3 Plats och tid för ordinarie årsmötet eller extra årsmöte bestäms av styrelsen.

6.4 Kallelse till ordinarie årsmötet eller extra årsmöte sker genom styrelsens försorg.
Kallelsen skall utsändas senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast 1 vecka
före extra årsmöte.

6.5 Motionsrätt tillkommer medlem.

6.6 Motion till årsmötet skall tillställas styrelsen senast den 1 september.

6.7 Motioner, styrelsens yttrande däröver, styrelsens årsredovisning, revisorernas
berättelse jämte förslag från valberedningen, samt övriga handlingar tillställes
medlemmarna enligt punkt 6.4.

6.8 All omröstning verkställs öppet såvida sluten omröstning ej begärs. Vid sluten
omröstning skall röstlängd upprättas. Se punkt 5 dagordning.

6.9 Röstberättigad är varje medlem som fyllt 18 år. Varje röstberättigad har en röst.
Röstberättigad kan företrädas via ombud med skriftlig fullmakt. Varje fullmaktstagare
kan endast företräda en fullmaktsgivare.

6.10 Beslut fattas med enkel majoritet av vid årsmötet företrädda röster.

6.11 Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling i angiven
ordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare.

5. Upprättande av röstlängd där antal närvarande medlemmar samt antal
fullmakter skall framgå.

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning



7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- & resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.

10. Framläggande av revisionsberättelse

11. Fastställande av årsbokslut

12. Behandling av styrelsens förslag till resultatdisposition.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

14. Behandling av inkomna motioner och lagda propositioner

15. Fastställande av budget

16. Fastställande av avgifter

17. Val av styrelseledamöter

a. Ordförande

b. Övriga ledamöter

18. Val av styrelsesuppleanter

19. Val av revisor

20. Val av revisorssuppleant

21. Val av valberedning

22. Val av valberedningssuppleanter

23. Information & rapporter

24. Mötet avslutas

§ 7 Extra årsmöte
7.1 Extra årsmöte skall hållas när antingen

- styrelsen bestämmer

- minst 1/3 av klubbens registerförda medlemmar skriftligen påfordrar ett
extra årsmöte

- eller när revisorerna påfordrar ett extra årsmöte.

7.2 Kallelse till extra årsmöte skall ske snarast möjligt med iakttagande av kallelsetid,
se punkt 6.4 ovan.

7.3 På extra årsmöte tas endast de ärenden upp, för vilka extra årsmötet sammankallats.



§ 8 Styrelse
8.1 Styrelsen handhar klubbens angelägenheter i enlighet med gällande lagar och
klubbens stadgar samt av årsmöten lagligt fattade beslut.

8.2 Styrelsen skall tillse att klubbens egendom förvaltas på ett betryggande sätt och
försäkras på ett tillfredsställande sätt.

8.3 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse skall för varje år utsändas
tillsammans med kallelsen till medlemmarna.

8.4 Styrelsen skall ange uppdragen för råd, kommittéer och arbetsgrupper med
speciella arbetsuppgifter.

8.5 Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 5 ledamöter samt 3
suppleanter. Avgående styrelseledamot och suppleant kan omväljas.

8.6 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt ett
arbetsutskott.

8.7 Ordföranden väljs av årsmötet på en tid av ett år och övriga styrelseledamöter väljs
på en tid av två år och avgår växelvis.

8.8 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter plus en ledamot är
närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 9 Rådsrepresentanter & kommittéer
9.1 Skjul-, brygg- och uteliggarråd utses av respektive intressenter.

9.2 Representanter för råd och kommittéer kan deltaga i styrelsemöten som
adjungerade ledamöter i ärenden som berör representantens verksamhet.

9.3 Kommittéer utses i samråd med styrelsen.

§ 10 Klubbkansli
10.1 Kansliet handlägger på styrelsens uppdrag delar av klubbens administrativa
göromål.

10.2 Styrelsen kan för handläggning av de arbetsuppgifter styrelsen bestämmer anlita
extern arbetskraft.

§ 11 Firmateckning
11.1 Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av den eller de som
styrelsen utser.



§ 12 Ekonomisk förvaltning och
revision
12.1 Klubbens räkenskaper sammanförs varje verksamhetsår i bokslut och överlämnas
till klubbrevisorerna.

Räkenskaperna skall åtföljas av styrelsens förvaltningsberättelse.

12.2 För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper väljs vid
ordinarie årsmöte en revisor.

Revisionen består av två ledamöter och en suppleant.

Revisorer väljs på en tid av två år och avgår växelvis.

Revisorssuppleant väljs på ett år.

12.3 Revisorernas berättelse jämte förslag beträffande ansvarsfrihet för styrelsen
utsändes i enlighet med punkt 6.4.

§ 13 Valberedning
13.1 Valberedningen skall upprätta förslag över de funktioner som årsmötet skall välja.
Valberedningens förslag skall utsändas i enlighet med punkt 6.4.

13.2 Valberedningen skall bestå av tre ledamöter jämte tre personliga suppleanter och
väljs av ordinarie årsmötet samt extra årsmöte. En av ledamöterna skall av årsmötet
utses till sammankallande.

§ 14 Tvisters lösande
14.1 Tvist mellan klubben och medlem, om tvisten ej kunna biläggas på annat sätt,
hänskjuts till regional eller central båtorganisation för avgörande prövning av hur
avgörandet skall ske. Har sådant avgörande eller prövning av de nämnda förbunden ej
skett inom tre månader räknat från tidpunkten för ärendets inkommande till de
regionala/central organisationerna, skall ärendet automatiskt hänskjutas till avgörande i
allmän domstol.

§ 15 Stadgeändring
15.1 Förslag om ändring av dessa stadgar skall ske skriftligen och vara styrelsen
tillhanda senast den 1 september innan årsmötet vid vilken ärendet skall behandlas.
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas med 2/3 majoritet av företrädda röster vid
två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.



§ 16 Klubbens upplösning
16.1 Förslag om klubbens upplösning skall ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda
senast den 1 september innan årsmöte. Beslut om upplösning av klubben skall fattas
med 3/4 majoritet av vid mötet företrädda röster vid två på varandra följande möten.
Mötena skall äga rum med minst sex månaders tidsskillnad och minst ett av mötena
skall vara ordinarie årsmöte.

16.2 Vid klubbens upplösning skall dess tillgångar disponeras i enlighet med mötets
beslut

Dessa stadgar har reviderats på extraårsmöte den 15 april 2015

Dessa stadgar har reviderats på årsmöte den 14 november 2018


