Stadgar för
LUGNÅS BÅTKLUBB antagna vid årsmötet 2014-04-24
§1
Klubbens namn
Lugnås Båtklubb - LBK - bildades den 11 mars 1970 och har sitt säte Lugnås.
§2
Klubbens syfte
Klubbens syfte är
att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen som fritidsbåtsägare,
att verka för hänsynsfullt och sjömannamässigt uppträdande på sjön och i naturen,
att verka för samarbete och trivsel mellan båtsportidkare såväl inom som utom klubben.
§3
Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§4
Klubbens standert
Klubbens standert är gul med svarta ytterkanter, triangelformad och med en stiliserad
kompassros följd av bokstäverna LBK
§5
Medlemskap
Medlemskap i klubben handlägges av styrelsen och
kan beviljas
- den som är bosatt inom tidigare Lugnås kommun och den som där äger fastighet.
- båtägare som inom angivet område regelbundet hyr sommarbostad
- annan båtägare med särskild anknytning till nämnda område kan efter styrelsens prövning
beviljas medlemskap i klubben
Styrelsen är i frågor som rör medlemskap i klubben ej skyldig att ange motiv för fattat
beslut.
§6
Hedersmedlem
Hedersmedlem kan väljas på årsmöte efter att förslag framförts till styrelsen som i sin
tur har att tillstyrka förslaget.
För årsmötesbeslut om val av hedersmedlem fordras 4 gånger så många ja- som nejröster.

Erhålles ej denna majoritet skall ärendet ej protokollföras.
§7
Årsavgifter
Utgående årsavgifter fastställes av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§8
Klubbstyrelsen
Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, v. ordförande, sekreterare, v. sekreterare,
kassör och hamnfogde vilka väljas på 2 år samt 2 styrelsesuppleanter vilka väljes på 1 år.
Styrelsens ordinarie ledamöter väljes växelvis enligt följande:
Ordföranden, v. sekreteraren och hamnfogden står i tur att avgå jämna årtal och övriga
ledamöter udda årtal.
§9
Hamnen
Klubben äger hamnområdet och de anordningar som hör till.
Klubben hyr visst område för klubbhus och parkering.
Ärenden rörande hamnen finns fastställda i "Bestämmelser för Björsätershamnen" och
handlägges av en hamnkommitté bestående av hamnfogde och minst 2 ledamöter
vilka väljes för en tid av 1 år.
§ 10
Granskning
Klubbens förvaltning och räkenskaper granskas av 2 revisorer jämte 1 suppleant vilka
väljes av årsmötet för en tid av 1 år.
§ 11
Valberedning
Klubbens valberedningskommitté består av 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant
vilka väljes av årsmötet för tid fram till nästa årsmöte.
Styrelseledamot eller revisor kan ej ingå i valberedningskommittén.
§ 12
Styrelsens åligganden
Utöver vad som i övrigt säjs i dessa stadgar åligger det styrelsen
att representera klubben
att vara klubbens verkställande organ
att bereda ärenden och inkomna motioner till klubbens möten
att förvalta klubbens medel och ansvara för klubbens ekonomi

att
att

upprätta klubbens års- och verksamhetsberättelse samt budgetförslag
senast 2 veckor före årsmöte tillställa revisorerna klubbens räkenskaper.

§ 13
Styrelseledamöternas uppdrag
Ordföranden leder förhandlingarna vid klubbens och styrelsens sammanträden.
Sekreteraren för protokoll vid klubbens och styrelsens sammanträden samt handlägger
kallelse till sammanträden enligt dessa stadgar.
Kassören handlägger klubbens räkenskaper, medlemsmatrikel och båtregister samt
inkasserar medlems- och hamnavgifter.
Hamnfogden är ordförande i hamnkommittén och leder dess arbete enligt "Bestämmelser
för Björsätershamnen" samt föreslår åtgärder gällande verksamheten i hamnen.
§ 14
Firmatecknare
Klubben som firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
§ 15
Styrelsebeslut
Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
§ 16
Årsmöte
Klubbens årsmöte hålles före april månads utgång.
Kallelse till årsmöte skall vara dels personlig samt genom anslag. Kallelsen skall ske senast 2 veckor före
årsmötet.
Föredragningslista för årsmöte skall innehålla:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
3. Godkännande av kallelse till årsmötet.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Föredragning av verksamhetsberättelse
6. Föredragning av kassarapport
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av styrelsesuppleanter
11. Val av hamnkommitté
12. Val av vaktkommitté
13. Val av miljöombud

14.
15.
16.
17.
18.

Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedningskommitté
Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret
Besluta om medlemsavgifter samt grund- och tilläggsavgifter för båtplats.
Övriga ärenden

§ 17
Extra klubbmöte
Extra klubbmöte hålles på kallelse av styrelsen eller efter skriftlig begäran av minst
10 medlemmar.
På extra klubbmöte behandlas enbart den fråga som givit anledning till mötet.
§ 18
Motioner och förslag
Motioner och förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.
§ 19
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall ske på två efter varandra följande klubbmöten, båda mötena skall ha
kallats personligen. Det ena mötet skall vara årsmöte.
§ 20
Klubbens upplösning
För beslut om klubbens upplösning erfordras minst 3/4 röstmajoritet vid vardera av
2 på varandra följande årsmöten.
Vid en upplösning av klubben skall dess tillgångar realiseras och behållningen överlämnas till organisation som verkar för båtsporten.

