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§  1
Munkeboda Båtklubb, stiftat den 12 oktober 1979, är en 
allmännyttig ideell förening och utgör en sammanslutning av 
båtägare och andra av sjösport intresserade personer. Klubben har 
till ändamål att tillvarata och främja de intressen som representeras 
av klubbmedlemmarna.
Klubben skall vidare sträva efter att tillhandahålla medlemmarna 
goda förtöjnings- och uppläggningsplatser, verka för en god miljö, 
gott kamrat- och sjömanskap.

§  2
Ansökan om medlemskap skall göras hos klubbens styrelse, som 
därefter fattar beslut. Medlemmarna är skyldiga att iaktta klubbens
stadgar.
Arbetsplikt gäller.

§  3
Medlem, som bryter mot klubbens stadgar eller övriga 
bestämmelser, kan av styrelsen uteslutas. Beslut kan överklagas 
genom motion till årsmötet.

§  4
Ändring av klubbens stadgar eller beslut om klubbens upplösning 
skall beslutas av två på varandra följande sammanträden, varav det
ena är ordinarie.
För beslutets giltighet fordras två tredjedels majoritet av de 
avgivna rösterna.



§  5
Klubben är beslutsmässig, med det antal medlemmar som samlats 
till mötet. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där dessa 
stadgar ej föreskrivit annan majoritet.

§  6
Årsmötet tillsätter en valberedning, som arbetar fram till och med 
nästa års årsmöte, då förslag på lämpliga val ska lämnas.

§  7
Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
• ordförande
• vice ordförande
• sekreterare
• kassör (skattmästare)
• samt ordinarie ledamöter
vilka väljes för en tid av två år på så sätt att ordförande, 
sekreterare och hälften av ordinarie ledamöter väljs vid årsmöte 
med jämt årtal och övriga väljs vid udda årtal.
Suppleanter väljes för en tid av ett år.
Styrelsen ska bestå av udda antal ledamöter

Styrelsen är beslutsfattande när alla ledamöter är kallade och 
minst tre styrelseledamöter är närvarande.
Munkeboda BK firmatecknas, förutom av styrelsen, av ordförande
och kassör gemensamt.
Kassören svarar ensam för transaktioner via bank och bankgiro.

§  8
Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för 
en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs
en suppleant för en tid av ett år.



§  9
Kallelse till årsmötet sker genom e-post, eller med brev till de vi 
saknar e-post adress till, med uppgifter om de frågor som skall 
behandlas samt med information på Båtklubbens hemsida, senast 
fyra veckor före årsmötet. Vid årsmötet, som skall hållas under 
första kvartalet, skall följande ordning gälla:

1. Val av sekreterare och ordförande för årsmötet samt val av
två justeringsmän att justera dagens protokoll.

2. Fastställande av om mötet är behörigen utlyst.
3. Läsa upp föregående mötets protokoll.
4. Styrelsens årsberättelse.
5. Revisorernas revisionsberättelse.
6. Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna

verksamhetsåret.
7. Årsavgifternas storlek.
8. Val av styrelseledamöter samt revisorer.
9. Behandling av förslag och motioner.
10. Avslutning.

§10
Medlem äger inte rätt att hyra ut sin båtplats till annan än till 
klubbmedlem.

§11
Båthamnen ägs av båtklubben. I händelse av att medlem utträder 
ur klubben tillfaller disponeringsrätten klubben.

 


