
    STADGAR 
     för 
  Skärgårdens Motorbåtsklubb (SMBK) 
 
     § 1 
       Ändamål 
Skärgårdens motorbåtsklubb (SMBK), har till ändamål att främja kunnighet i navigation för 
båtfolk vid såväl dagsljus som mörker samt verka för ett gott kamratskap och sjömanskap. 
Detta genom att sista helgen i juli varje år arrangera en natt resp. dagtävling med en 
avslutande fest. 
 
     § 2 
    Medlemsskap 
Som medlem kan antas alla som är intresserade av båtlivet och fullgör sina skyldigheter till 
klubben. Medlem är skyldig att erlägga beslutade avgifter och följa av allmänt möte godkända 
ordningsregler, samt att i sitt utövande av båtsport uppträda på ett för klubben hedrande sätt. 
 
     § 3 
          Avgifter 
Vid beviljat inträde i klubben erlägger medlem inträdesavgift, fastställd av årsmötet. 
Medlem betalar en årsavgift, fastställd av årsmötet. 
Tävlande betalar en startavgift för varje start. 
 
     § 4 
  Verksamhets- och räkenskapsår 
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.  
 
     § 5 
         Styrelse 
Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter: Ordförande, vice ordförande, tävlingsansvarig, kassör, 
sekreterare, festansvarig. 
Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för en tid av av 2 år. Ordförande och kassör får ej avgå 
samtidigt. 
Dessutom skall på årsmötet utses 3 suppleanter för en tid av 1 år. 
Ordförande och kassör har rätt att teckna firma var för sig. 
 
  Arbetsutskott: 
Styrelsen kan utse arbetsutskott, som har till uppgift att förbereda ärenden, som skall 
behandlas av styrelsen och/eller allmänt möte, samt för särskilda uppgifter. 
 
  Beslut: 
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och då minst 4 ordinarie ledamöter är 
närvarande. 
Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äger vid dessa närvaro- och 
yttranderätt men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden inkallas suppleant i 
vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden kallar styrelsen till extra möte 
för val av ersättare för den avgående. 



 
  Styrelsens åligganden: 
Det åligger styrelsen, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar: 

- att representera klubben. 
- att vara klubbens verkställande organ. 
- att förbereda inkomna ärenden och motioner före allmänt möte. 
- att upprätta berättelse om klubbens verksamhet. 
- att upprätta och underhålla medlemsförteckning, kontaktlista och hemsida. 
- att föreslå budget och avgifter. 
- att förvalta klubbens medel och bära ansvaret för dess ekonomi. 
- att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter. 
- att söka tillstånd för lotteri samt öl- och vinförsäljning under tävlingsdagarna. 
 

§ 6  
     Revisorer   

 
Varje år skall klubbens räkenskaper granskas av 2 revisorer. Dessa väljs av årsmötet. 
För revisorerna åligger att, i god tid före ordinarie vårmöte, till styrelsen återlämna 
räkenskaperna med revisionsberättelse och yttrande över klubbens förvaltning och 
ansvarsfrihet för styrelsen samt att företa kassagranskning och meddela styrelsen resultatet av 
denna. 
 
     § 7 
          Möten 
 
Utlysande av allmänt möte:  
Allmänt möte skall utlysas minst 14 dagar i förväg medelst e-post, telefon eller skriftlig 
kallelse i brev. 
 
Allmänna möten: 
Allmänt möte (årsmöte) med klubben skall hållas under söndagen efter tävlingen kl 13.00. 
 
Vårmöte: 
Vid vårmötet skall ärenden rörande kommande tävling behandlas. 
 
Årsmöte: 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötets stadgeenliga sammankallande. 
2. Godkännande av dagordning. 
3. Val av ordförande och sekrekterare för mötet. 
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.  
6. Revisorernas årsberättelse. 
7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
8. Val av styrelse. 
9. Val av 3 styrelsesuppleanter. 
10. Val av 2 revisorer. 
11. Styrelsens förslag till, och fastställande av: 

a. årsprogram 



b. budget 
c. årsavgifter 
d. tävlingsavgifter 
e. övriga avgift 

12. Val av valnämd enligt § 9 
13. Revidering och komplettering av årsprogram. 
14. Bordlagda ärenden. 
15. Motioner och förslag om ändring i stadgar. 
16. Övriga motioner och förslag. 

      17. Övriga ärenden. 
 
Höstmöte: 
Vid höstmötet skall följande ärende förekomma: 

1. Mötets stadgeenliga sammankallande. 
2. Godkännande av dagordning. 
3. Val av ordförande och sekrekterare för mötet. 
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 
5. Revidering och komplettering av årsprogram. 
6. Bordlagda ärenden. 
7. Motioner och förslag om ändring i stadgar. 
8. Övriga motioner och förslag. 
9. Övriga ärenden. 
 
Ärende eller motion som medlemmen skall få behandlat vid allmänt möte ingives 
skriftligen e-post och skall vara styrelsen tillhanda senast 15/7 . 
Motioner från styrelsen anslås på hemsidan minst 14 dagar före allmänt möte. 
 
Extra möte: 
Extra möte med klubben skall hållas, då styrelsen beslutat därom eller då minst 10 % av 
klubbmedlemmarna hos styrelsen begär det. I denna begäran skall det anges de frågor som 
önskas behandlade. Extra möte skall utlysas enligt regler för utlysande av allmänt möte 
och i kallelsen skall anges de frågor som kommer att behandlas. Extra möte äger ej rätt att 
besluta i andra än i kallelsen angivna frågor. 
För att beslut skall kunna fattas och äga giltighet fodras att minst 10 % av röstberättigade 
klubbmedlemmar är närvarande. 
 
Enskilt medlemsärende: 
Medlem kan, i händelse av tvist med styrelsen, söka rättelse på allmänt eller extra möte på 
det sätt som anges i ovanstående. 
 
     § 8 
    Val och omröstning 
 
Vid val och omröstning äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten. 
Frånvarande medlem må åtnöja sig med de närvarandes beslut. Vid val avgör lotten vid 
lika röstetal. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet. 
 
 
 
 



     § 9 
     Valnämnd 
 
Valnämnden skall bestå av 2 med klubben väl förtrogna medlemmar. Ledamöter av 
valnämnden väljs vid höstmötet för en tid av ett år. Höstmötet utser sammankallande inom 
valnämnden. Ledamot av styrelsen eller revisor kan ej ingå. 
För Valnämnden åligger att i god tid före årsmötet till styrelsen meddela förslag på 
lämpliga kandidater till styrelseledamöter samt förvissa sig om att de föreslagna 
kandidaterna är villiga att åtaga sig uppdrag. 
 
     § 10 
    Hedersmedlem 
 
Till hedersmedlem kan utses klubbmedlem som underlång tid visat aktivt intresse för 
klubben. Beslut att kalla någon för hedersmedlem fattas på allmänt möte efter förslag från 
styrelsen. Hedersmedlem behöver ej betala årsavgift. 
 
     § 11 
    Stadgeändring 
 
För ändring av klubbens stadgar fodras beslut därom av minst 2/3 av närvarande röstande 
vid 2 på varandra följande allmänna möten. 
 
     § 12 
    Klubbens upplösning 
 
Beslut om klubbens eventuella upplösning måste för att äga giltighet fattas med ¾ 
majoritet av 2 på varandra följande möten, varav det ena skall vara allmänt och det andra 
skall hållas minst 2 månader senare. På det sista av dessa möten skall beslut fattas om hur 
med klubbens tillgångar skall förfaras. Beslut skall omedelbart delgivas samtliga 
medlemmar medelst avskrifter av styrelsens och mötes protokoll i ärendet, åtföljda av 
revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.  
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