STADGAR FÖR MÄRSTA BÅTKLUBB ANTAGNA VID MEDLEMSMÖTEN DEN
20 OKTOBER OCH DEN 8 DECEMBER 2005, ÄNDRADE VID MEDLEMSMÖTEN
DEN 25 SEPTEMBER OCH DEN 11 DECEMBER 2014.
1. ÄNDAMÅL
MBK är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att uppmuntra och höja intresset
för ett sunt utövande av sjösport, verka för sjövett, naturvett och ett gott sjömansskap, sköta
hamn och varv samt i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
2. MEDLEMSKAP
Mom. 1
Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig ansökan på fastställt formulär. Styrelsen kan avvisa
ansökan med angivande av orsak.
Ansökan kan avslås om den sökande har skuld till klubben eller tidigare blivit utesluten.
Mom. 2
Medlem som inte senast 30 dagar från av styrelsen fastställt datum betalat av årsmötet eller
medlemsmöte beslutade avgifter eller i övrigt handlat i strid mot paragraf 1, kan uteslutas.
Medlemmen skall dock först beredas tillfälle att inom 3 veckor avge skriftligt yttrande.
Mom. 3
Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak delges medlemmen skriftligt.
Styrelsebeslut om uteslutning kan av medlemmen överklagas till ordinarie medlemsmöte och
skall vara upptaget på dagordning.

3. AVGIFTER
Mom. 1
Medlem, med undantag av hedersmedlem, erlägger inträdesavgift och årsavgift eller del av
årsavgift.
Mom. 2
Familjemedlem erlägger ej inträdesavgift
Mom. 3
Medlem som utnyttjar klubbens hamn och varv erlägger avgifter som fastställs av årsmötet.
Styrelsen kan reducera hamnavgift då nyttjandet nämnvärt börjar efter säsongens start eller
upphör före säsongens slut.
Mom. 4
Medlem är skyldig att, inom tid som styrelsen bestämmer erlägga tilläggsavgift, då sådan
beslutats på stadgeenligt utlyst medlemsmöte. På dagordningen skall fråga om tilläggsavgift
vara angiven.
Mom. 5

Medlem återfår ej erlagda avgifter vid uteslutning. Vid utträde kan styrelsen besluta om
återbetalning av del av hamn- och varvsavgift enligt mom. 3.
Mom. 6
Medlem som förorsakar klubben kostnader utöver de som täcks av ovan nämnda avgifter, är
skyldig att ersätta klubben med belopp, svarande mot merkostnaderna som styrelsen fastställer.

4. STYRELSE
Mom. 1
Klubbens styrelse skall bestå av 9 ledamöter och 2 suppleanter.
Ordförande, sekreterare och kassör utses av årsmötet för en tid av 2 år. Det år ordförande och
sekreterare utses väljs dessutom 3 ledamöter. Det år kassör utses väljs ytterligare 3 ledamöter,
vardera för en tid av 2 år. Suppleanter väljs för en tid av 1 år.
Avgår ordförande under mandatperioden inträder vice ordförande i dennes ställe till dess ny
ordförande utsetts. Detta görs vid nästa ordinarie medlemsmöte och skall vara upptaget på
dagordningen.
Avgår annan styrelseledamot än ordförande under mandatperioden utser styrelsen suppleant
till ny styrelseledamot.
Mom. 2
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, arbetschef, hamnkapten, vaktchef, varvschef och
sektionsledare. Styrelsemedlem kan inneha mer än ett av dessa uppdrag och kan tillika utses
till annat uppdrag.
Styrelsen kan utse funktionärer till längre eller kortare uppdrag.
Styrelsens sammansättning skall tillställas samtliga medlemmar inom 90 dagar efter årsmötet.
Mom. 3
Styrelsen sammanträder minst 10 gånger årligen. Kallelse utfärdas av ordförande senast 1
vecka före mötet.
Är såväl ordförande som vice ordförande frånvarande vid styrelsemöte utses mötesordförande
genom röstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal upplöses mötet.
Styrelsen är beslutsför om minst 5 ledamöter är närvarande vid stadgeenligt utlyst styrelsemöte. Beslut fattas genom öppen röstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av mötets ordförande. Med endast 5 ledamöter närvarande, krävs enigt
beslut.
Vid styrelsemöte skall protokoll föras.
Mom. 4
Klubbens firma tecknas av ordföranden.

Gentemot penninginrättningar tecknas klubbens firma även av kassören.
Klubbens räkenskapsår löper från 1 november – 31 oktober.
Budget fastställs av årsmötet.
Kassabok och övrig ekonomisk redovisning förs löpande. Bokslut och inventarium upprättas
och tillställs revisorerna senast den 15 november tillsammans med styrelsens årsberättelse.
Medlemsregister, bryggplatsförteckning och kölista för hamn- och varvsplats skall föras.
Medlems utförda arbetsplikter och nattvaktsgång skall noteras. Styrelsen utfärdar ordningsföreskrifter för klubbens verksamhet.
Klubbens anläggningar och övriga tillgångar skall vårdas och förvaltas till klubbens bästa.
5. VERKSAMHETSLEDARE
Årsmötet väljer ledare för verksamheter enligt avsnittet ”Funktionärs- och medlemsfrågor” i
klubbens ordningsregler. Verksamhetsledare kan tilldelas budget av, och rapporterar till,
styrelsen. Verksamhetsledare väljes på ett år efter förslag av valberedningen.
6. REVISION
Mom. 1
Årsmötet väljer revisor för 2 år och revisorssupleant för 1 år, med nyval av 1 revisor varje år.
Mom. 2
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt att
vid årsmötet avge revisionsberättelse. Av denna skall framgå om ansvarsfrihet för styrelsen
tillstyrkes.

7. VALBEREDNING
Vid årsmötet utses en valberedning bestående av 3 medlemmar för en tid av 1 år. En av dessa
skall vara sammankallande. Det åligger valberedningen att förbereda val enligt dessa stadgar
samt övriga val som enligt styrelsens beslut skall hållas vid årsmötet.

8. MEDLEMSMÖTE
Mom. 1
Klubben skall hålla minst 3 ordinarie medlemsmöten per år, årsmöte i november-december
och kvartalsmöte i mars och september. Dag och plats beslutas av styrelsen. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då minst 10 % avklubbens röstberättigade
medlemmar gemensamt skriftligen begär detta. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra
möte, när revisorena med angivande av skäl skriftligen så kräver. Extra möte skall hållas inom
1 månad. I kallelsen till extra möte anges orsaken till mötet.

Mom. 2
Skriftlig kallelse till medlemsmöte skall tillställas medlemmarna minst 14 dagar före mötets
hållande.
Mom. 3
Förslag och frågor skall för att bli föremål för behandling vid kommande möte vara styrelsen
tillhanda senast vid i kallelsen angiven tidpunkt.
Mom. 4
Röstberättigad är varje medlem, utom familjemedlem, som erlagt stadgade avgifter. Vid röstning om ansvarsfrihet och val av revisorer äger styrelsens ledamöter ej rätt att delta.
Mom. 5
Röstning skall ske öppet. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av ändring i stadgar
och klubbens upplösning. Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag
som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad; är han ej röstberättigad, avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Mom. 6
Röstning med fullmakt är ej tillåten. Frånvarande medlem har att godta de närvarandes beslut.
Mom. 7
För att mötet skall vara beslutsmässigt fordras att minst 10 röstberättigade icke styrelsemedlemmar är närvarande.
Mom. 8
Justering av protokoll från medlemsmöte skall göras inom 2 veckor.
Mom. 9
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens årsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Bestämmande av medlemmarnas avgifter till klubben
9. Bestämmande av budget för kommande verksamhetsår
10. Bestämmande av timpenning för utebliven arbetsplikt
11. Bestämmande av avgift för utebliven nattvaktsgång
12. Val av ordförande sekreterare och kassör
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning
16. Behandling av eventuella förslag och frågor
17. Avslutning

9. KLUBBENS EMBLEM
Mom. 1
Klubbens emblem är standert och medlemsnål.
Mom. 2
Standerten är triangulär med vit botten och blå kant. På standerten finns Märstas vapen, i gult
på röd botten. Lodrätt mellan standertlik och vapen står MBK i rött.
Mom. 3
Medlemsnålen är utformad som klubbens standert.

10. ÄNDRING AV STADGAR
Mom. 1
Änding eller tillägg av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av 2 på varandra följande
medlemsmöten, därav minst ett ordinarie.
Mom. 2
Fråga om stadgeändring skall vara upptagen på dagordning och förslaget relaterat i text.
Mom. 3
För ändring ellere tillägg av stadgarna fordras beslut av minst 2/3 av på mötet närvarande
röstberättigade medlemmar.

11. KLUBBENS UPPLÖSNING
Mom. 1
Beslut om klubbens upplösning och fördelning av samtliga tillgångar måste för att äga giltighet fattas med minst ¾-dels majoritet av 2 på varandra följande medlemsmöten, varav det ena
skall vara årsmötet.
Mom. 2
Fråga om upplösning skall vara upptagen på dagordningen.
Mom. 3
Beslut om upplösning skall omedelbart delgivas respektive specialförbund, med styrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse, balansvinst- och förlusträkning.
Mom. 4
Vid klubbens upplösning skall samtliga tillgångar användas för båtsport enligt beslut fattade
av de medlemsmöten som upplöser klubben.

12. ÖVRIGT
Utöver dessa stadgar gäller Märsta Båtklubbs föreskrifter och anvisningar som anslås eller på
annat sätt delges medlem samt Riksidrottsförbundets stadgar, övriga föreskrifter, anvisningar
samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordförande och sekreterare skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar
vid behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar.

