
STADGAR FÖR GUNNEBO BÅTSÄLLSKAP 
 
 
 MÅL OCH INRIKTNING 
 
Gunnebo Båtsällskap har till ändamål att i Gunnebo med omnejd verka för båtsportens 
främjande genom att: 
 

̶ verka för hänsynsfullt användande av båtar och motorer. 
̶ bedriva lämplig upplysningsverksamhet beträffande rationell skötsel av såväl båt 

som motor. 
̶ sprida kännedom om allmänna bestämmelser beträffande sjöfart och navigering. 
̶ verka för ordning och snygghet vid landstigning och vistelse i skärgården. 
̶ anordna gemensamma utflykter och roande tävlingar till medlemmarnas trevnad 

och förnöjelse. 
̶ i övrigt på bästa sätt söka tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. 
̶ Sällskapets hemort är Gunnebo, där även alla ordinarie sammanträden skall 

hållas. 
 
 
 MEDLEMSKAP 
 
 § 1 
 
Medlem antages i sällskapet av styrelsen efter skriftlig ansökan. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande 
kommer att motarbeta sällskapets intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap 
avslås, skall fattas av styrelsen. 
Hedersmedlemmar kunna väljas av årsmötet och är befriade från alla avgifter till 
sällskapet. 
 
 § 2 
 
Medlem som önskar utträda ur sällskapet, skall anmäla 
detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat 
sällskapet. Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till sällskapet, 
bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som ej betalt 
föreskriven avgift under ett år får anses ha begärt sitt utträde ur sällskapet. 
 
 
 
 
 
 
 



 § 3 
 
Medlem får ej uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att medlemmen har 
försummat att betala föreskrivna avgifter till sällskapet, motarbetat sällskapets 
verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen. Beslut om 
uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän medlemmen 
fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall 
skälen härför redovisas samt vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. 
Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet delges den uteslutne i betalt brev med 
posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den 
uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § i RF:s stadgar. Sedan beslut om 
uteslutning fått bindande verkan får säll skapet ej kräva den uteslutne medlemmen på 
föreskrivna avgifter. 
 
 
 MEDLEM 
 
 § 4 
 
Medlem: 
 

̶ har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för 
medlemmarna. 

̶ har rätt till fortlöpande information om sällskapets angelägenheter. 
̶ skall följa sällskapets stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats 

inom sällskapet. 
̶ äger rätt att föra sällskapets standert. 
̶ har ej rätt till del av sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av 

sällskapet. 
̶ skall betala den årsavgift som beslutats av årsmötet. 

 
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till sällskapet och under året 
fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möten. 
Denna är personlig och får ej överlåtas på annan. 
Medlem som ej har rösträtt har yttrande, och förslagsrätt. 
 
 
 STYRELSEN 
 
 § 5 
 
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och 4 
ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för 
tid som sägs i 12 § bland sällskapets röstberättigade medlemmar. Avgår vald 
styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i vald ordning för tiden till 
nästa årsmöte. 



 § 6 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet 
styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutmässig när minst 3 ledamöter är 
närvarande, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. 
 
 § 7 
 
Det åligger styrelsen särskilt att: 
 

̶ tillse att sällskapets bindande regler iaktas 
̶ verkställa av årsmötet fattade beslut 
̶ planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet 
̶ ansvara för och förvalta sällskapets medel 
̶ förbereda årsmötet 

 
 § 8 
 
Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen särskild utsedd person. 
 
 
 VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPSÅR 
 
 § 9 
 
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och med 31 december 
innevarande år. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet 
påföljande år. 
 
 
 REVISION 
 
 § 10 
 
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna sällskapets räkenskaper, årsmötes och 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta 
del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste 
räkenskapsåret, senast en månad 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. 
 
 
 
 



 ÅRSMÖTE 
 
 § 11 
Sällskapet håller ordinarie årsmöte senast den 1 april varje år, då styrelse och revisorer 
skall avlämna berättelse. Kallelse till årsmöte översändes till medlemmarna senast 3 
veckor före mötet eller kungöres inom samma tid av styrelsen i ortspressen samt genom 
anslag i klubblokal och på anslagstavlor. 
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för 
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 
 
 § 12 
 
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande. 
2. Fråga om mötet anses stadgeenligt utlyst. 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av justeringsmän, vilka jämte ordförande skall justera protokollet tillika 

rösträkna 
6. Föredragning av styrelse, kassa och revisionsberättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
8. Val av ordförande för en tid av två år 
9. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år 

10. Val av två styrelsesuppleanter för tiden till nästa årsmöte 
11. Val av två revisorer för tiden till nästa årsmöte 
12. Val av revisorsuppleant för tiden till nästa årsmöte 
13. Val av övriga funktionärer och representanter 
14. Fastställande av aktivitetsplan för det nya verksamhetsåret 
15. Fastställande av avgifter 
16. Övriga ärenden 
17. Mötets avslutning 
 
Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EXTRA MÖTE 
 
 § 13 
 
Styrelsen får kalla sällskapets medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. 
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av 
skäl skriftligen så begär, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av 
sällskapets röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till 
mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte 
översändes senast sju dagar före mötet till medlemmarna och/eller kungöres inom 
samma tid i ortspressen samt genom anslag. 
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. 
 
 
 BESLUT, OMRÖSTNING 
 
 § 14 
 
Beslut fattas med ja eller nejrop, eller efter omröstning om sådan begärs, med 
handuppräckning. Vid val skall dock omröstning ske med slutna sedlar, om 
röstberättigad medlem så begär. Med undantag för de i 16 § nämnda båda fallen avgörs 
vid röstning alla frågor med enkel majoritet. Vid röstning som ej avser val gäller vid 
lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. 
Är han ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten 
avgöra. 
 
 § 15 
 
Möten är beslutsmässiga med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande 
på mötet. Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
 
 STADGEFRÅGOR m.m. 
 
 § 16 
 
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar.I sådant fall krävs att minst två tredjedelar av 
antalet avgivna röster biträder förslaget. 
Vid upplösning av sällskapet krävs likaledes kvalificerad majoritet vid två på varandra 
följande möten, med minst 14 dagars mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte. 
 
 
 
 
 



 § 17 
 
I beslut om upplösning av sällskapet skall anges att sällskapets 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. 
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till 
vederbörande SF. 
 
 § 18 
 
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt 
vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning 
utfärdade föreskrifter. 
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Ovanstående stadgar är anpassade till Svenska Riksidrottsförbundets normalstadgar för 
idrottsföreningar och antogs på årsmötet den 15 mars 1988 
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