Sturkö Båtsällskaps Stadgar
Antagna vid årsmöte 1983-04-17
Reviderade beträffande § l , 5, och 8 på årsmötet 2007-05-08 samt § 5 och 7 på årsmötet 201303-31

§l
Sturkö Båtsällskap bildades den l4 september 1980. Sturkö Båtsällskap är en ideell
sammanslutning av fritidsbåtägare och andra med föreningens syften sympatiserande
personer. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av
fritidsbåtägare och skall verka för ett gott samarbete med och förhållande till yrkesfiskare
samt övrig ortsbefolkning. Båtsällskapet bygger sin verksamhet på att samtliga medlemmar är
delaktiga och skall efter sin förmåga utföra uppdrag/arbeten för och i sällskapets regi.
Vid behov kan hamnförening/ar bildas efter beslut av årsmötet.
Stadgar för eventuell hamnförening skall godkännas av båtklubbens styrelse.
§2
Föreningen består av aktiva medlemmar (båtägare) och passiva medlemmar.
Enskild person kan kallas till ständig medlem eller hedersmedlem. Medlemsavgiften bestäms
av årsmötet. Medlem kan uteslutas, om han inte erlagt beslutade avgifter eller eljest
motarbetar föreningens syften. Ungdom under l4 år kan ges status av frimedlem. Ständigt
medlemskap och hedersmedlem beslutas av årsmötet. I övrigt beslutar styrelsen.
§3
Kalenderåret utgör verksamhetsår. Revisions skall vara verkställd 14 dagar före årsmötet.
§4
Föreningens angelägenheter omhändertas av en styrelse bestående av ordförande och minst
fyra ledamöter och två ersättare. Ersättarna skall kallas till att delta i styrelsens sammanträden.
Ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år, medan övriga ledamöter väljs för en tid av
två år, dock, första gången skall halva antalet väljas för en tid av ett år. Avgående ledamöter
kan omväljas. Styrelsen utser inom sig: vice ordf, kassör, sekreterare, slipmästare och om så
är möjligt, matrikelförare och klubbmästare. De tre senare kan också inneha annat uppdrag i
styrelsen.
Styrelsen skall leda föreningens verksamhet och förvalta dess tillgångar.
§5
Föreningens sammanträden är årsmöte och extra möte.
Kallelse skall utgå till medlemmarna minst tio vardagar innan sammanträdet.
Årsmöte skall hållas i anslutning till upptagningsperioden. Extra möte kan sammankallas av
styrelsen eller, om så begärs, för viss angiven fråga av l/3 av föreningens medlemmar. Vid
föreningens sammanträden äger varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt får ej ske.

Omröstning sker öppet. Vid personval kan sluten omröstning begäras. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst, dock ej vid val, där lotten skiljer.
§6
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för sammanträdet.
De senare tjänstgör vid behov som rösträknare.
2. Fördragning av verksamhets- och revisionsberättelse.
3. Fråga om ansvarsfrihet.
4. Val av ordförande.
5. Beslut om antal ledamöter.
6. Val av revisorer.
7. Val av valberedning.
8. Fastställande av årsavgifter.
9. Ärenden från styrelsen.
10. Ärenden som väckts av medlemmar
11. Övriga ärenden som årsmötet beslutar uppta.

§7
Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall senast en vecka före årsmötet
anmälas till ordföranden.
§8
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte eller extra möte /. 2/3 av
vid mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet.
§9
Vid föreningens upplösning fördelas dess tillgångar, mellan på Sturkö verksamma
icke politiska föreningar med ungdomsverksamhet.

