Grundstadgar för SOLNA BÅTSÄLLSKAP
Antagna 1978, reviderade 2007 och 2008.

§1
Ändamål
Solna Båtsällskap som bildades 24 november 1961, har som ändamål
att främja intresse för kunskap om sjön och båtsporten genom utbildning och träning
att verka för sjövett och gott sjömanskap samt skötsel av båtar genom instruktörsledd
utbildning
att anordna och sköta lämpliga hamnar och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar
att i övrigt tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen.
§2
Medlemskap
Mom. 1 Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan, som skall vara
åtföljd av inträdesavgift. Ansökan får icke bifallas, förrän styrelsen övertygats sig om
att den inträdesansökande inte häftar i skuld till annan förening för års- eller andra i
vederbörande förenings stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit till betalning under
sistförflutna år.
Mom. 2 Medlemskap kan vinnas företrädesvis av person bosatt eller verksam i Solna.
Mom. 3 Den som ansöker om medlemskap i sällskapet skall ta del av och skriftligen
godkänna sällskapets stadgar.
Mom. 4 Sällskapet består av ordinarie medlemmar ( aktiva, passiva, och hedersmedlemmar)
Aktiv medlem är den som styrelsen inväljer som aktiv medlem. Aktiv medlem
förutsättes i allmänhet vara båtägare och vara tilldelad plats i sällskapets hamn.
Passiv medlem är den som väntar på att erhålla aktivt medlemskap ( står på turlista
för båtplats ) eller är rent stödjande medlem.
Hedersmedlem är den som sällskapet därtill utser.

§3
Medlems rättigheter
Mom. 1 Aktiva medlemmar och hedersmedlemmar äger full rösträtt. Passiva medlemmar
äger endast yttrande- och förslagsrätt.
Mom. 2 Ordinarie medlem äger i princip företrädesrätt, efter styrelsens prövning, att begagna sällskapets hamn- och uppläggningsplatser.
Mom. 3 Medlem äger rätt att på sätt, som särskilt stadgats, efter därom till vederbörande
funktionär gjord anmälan få utnyttja sällskapets slip och materiel.

Mom. 4 Ordinarie medlem erhåller genom styrelsens försorg sällskapets publikationer,
kallelser m.m. efter den dag då inval skett.
§4
Medlems skyldigheter
Mom. 1 Medlem skall inom tid, som styrelsen bestämmer, erlägga de avgifter som föreskrives av årsmötet.
Mom. 2 Medlem är skyldig, att inom tid, som styrelsen bestämmer, erlägga avgifter enligt
extra uttaxering, då sådan beslutats av stadgeenligt utlyst möte.
Mom. 3 Medlem är skyldig att noga följa av sällskapet fastställda stadgar och ordningsregler
.
Mom. 4 Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltager.
§5
Uteslutning, Pliktavgift
Mom. 1 Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande,
inom eller utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens
syften, som skadar klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter, som
är stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra möte uteslutas. För
sådant besluts giltighet fodras minst 2/3 röstmajoritet.
Mom. 2 Till möte, som ska avgöra i mom. 1 angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid
kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende
skall behandlas.
Mom. 3 Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i mom. 2 angiven kallelse,
även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.
Mom. 4 Uteslutning av i denna § nämnt slag skall rapporteras till SMBF. Medlem, som således uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom tre veckor.
Mom. 5 Medlem kan av styrelsen åläggas av årsmötet fastställd pliktavgift.
§6
Röstning
Röstning skall ske öppet om ingen begär sluten röstning. Röstning med fullmakt är icke
tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av för beslut om uteslutning av
medlem ( se § 5, mom. 1 ), ändring av stadgar ( se § 13 ) och sällskapets upplösning ( se §
14 mom. 1 ). Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, dock ej vid beviljande av
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer, i vilket fall lotten avgör. Frånvarande medlem har att
godta närvarandes beslut.

§7
Avgifter
Mom. 1 Ordinarie medlem med undantag av hedersmedlem erlägger inträdesavgift och årsavgift. Medlem, som inträder i sällskapet efter den 1 oktober, erlägger endast inträdesavgift.
Mom. 2 Medlem, som utnyttjar sällskapets hamn- eller uppläggningsplatser samt slip eller
materiel, erlägger speciella avgifter.
Mom. 3 Ovan i mom 1 och 2 nämnda avgifter fastställes av årsmötet. Extra uttaxering kan
vid behov förekomma, då beslut härom fattas på stadgeenligt utlyst möte.
Mom. 4 Medlem, som förorsakar sällskapet kostnader, är skyldig att ersätta sällskapet för
dessa.
Mom. 5 Erlagda avgifter återbetalas icke vid uteslutning av sällskapet.
§8
Styrelsen
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter och väljs enligt följande:
Mom. 1 Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av
c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

två år

d)

Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta.

e)

Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
Styrelseledamot och suppleant skall vara aktiv medlem.
Val av styrelse skall förberedas av en valberedning, som skall väljas av årsmötet
och bestå av tre aktiva medlemmar. Följande årsmöte väljer därefter styrelsen.
Avgående styrelseledamot och suppleant kan återväljas om styrelsen beviljats
ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet ej beviljats skall nyval ske för hela styrelsen.

Mom. 2 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall sammanträda,
när minst två styrelsemedlemmar gör framställning därom.
Suppleanter skall alltid kallas till styrelsesammanträde, men äga rösträtt endast vid
förfall för ordinarie ledamot.

Mom. 3 Beslut inom styrelsen fattas genom öppen omröstning. Styrelsen är beslutsmässig,
om minst fyra ledamöter är närvarande och i frågan enig. Vid lika röstetal gäller den

mening, som sammanträdets ordförande biträder.
Vid styrelsemöte skall i protokollet antecknas vilka ledamöter, som varit närvarande.

§9
Styrelsens uppgifter
Mom. 1 Det åligger styrelsen att,
leda sällskapets verksamhet och svara för kontakterna utåt.
besluta i alla frågor, som icke skall hänskjutas till ordinarie möte.
till sällskapets årsmöte avge styrelseberättelse över sällskapets verksamhet
under det gångna året och tillhandahålla den av revisorerna uppsatta revisionsberättelsen för samma tid samt upprätta en inventarieförteckning.
Mom. 2 Det åligger ordföranden att,
opartiskt leda sällskapets och styrelsens möten.
svara för sällskapets kansliuppgifter.
representera sällskapet och teckna sällskapets firma.
Dock kan ordföranden för särskilda fall delegera dessa uppgifter till annan styrelseledamot eller suppleant.
Mom. 3 Det åligger vice ordföranden att vid ordförandens frånvaro övertaga dennes
funktion.
Mom. 4 Det åligger sekreteraren att,
föra protokoll vid sällskapets och styrelsens möten.
om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser.
upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.
Mom. 5 Det åligger kassören att,
svara för sällskapets bokföring och ekonomi.
uppgöra slutgiltigt bokslut som skall vara revisorerna tillhanda senast den 31
januari.

Mom. 6 Det åligger hamnkapten att ansvara för anläggning och drift av sällskapets hamnar
och uppläggningsplatser.
§ 10
Revision
Mom. 1 Vid årsmöte väljes på förslag av valberedningen två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. Revisorer och suppleant kan omväljas.
Mom. 2 Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper samt därom avgiva en till årsmötet ställd revisionsberättelse, vilken skall
innehålla förslag om huruvida ansvarsfrihet kan beviljas styrelsen för det gångna
verksamhetsåret.
§ 11
Valberedning
Vid årsmötet skall tillsättas en valberedning bestående av tre aktiva medlemmar.
Valberedningen har att förbereda val enligt dessa stadgar samt de övriga val, som
styrelsen beslutar skall ske vid årsmöte.
§ 12
Möten
Mom. 1 Sällskapet skall avhålla minst tre möten per år enligt följande;
Årsmöte i februari
Vårmöte i april
Höstmöte i september
Dag och plats beslutas av styrelsen.
Extra möte avhålles då styrelsen så finner lämpligt, eller då minst tio procent av
sällskapets medlemmar därom skriftligen anhåller.
Mom. 2 Skriftlig kallelse till årsmöte skall avsändas till ordinarie medlemmar minst tolv dagar
före mötets hållande.
Mom. 3 Motioner och förslag skall, för att kunna bli föremål för beslut vid följande möte,
framläggas skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar före resp. möte.
Mom. 4 Vid årsmöte skall följande förekomma;
1
2
3
4

5
6
7

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Föredragning av verksamhetsberättelse.
Föredragning av revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8
9
10
11
12

Förslag till budget för kommande verksamhetsår.
Fastställande av avgifter.
Val av styrelse och revisorer.
Övriga val av styrelsen hänskjutes till årsmötet.
Val av valberedning.
§ 13
Stadgar

Mom. 1 Ändring av eller tillägg till dessa grundstadgar kan endast ske genom beslut av
två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. Särskild kallelse
skall avsändas om stadgefrågor står på dagordning till höst- eller vårmöte.
Mom. 2 För ändring av stadgarna fodras beslut med minst 2/3-dels majoritet.
§ 14
Sällskapets upplösning
Mom. 1 Beslut om sällskapets upplösning måste för att äga giltighet fattas med minst
3/4-dels majoritet av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara
årsmöte.
Mom. 2 Beslut om upplösning av sällskapet skall innehålla föreskrift om användning av sällskapets tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål, och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinstoch förlusträkning.
§ 15
Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för sällskapets medlemmar.

