HOVÅS ASKIMS BÅTKLUBB-HABK
STADGAR FÖR HOVÅS ASKIMS BÅTKLUBB
§1

Namn: Klubbens namn skall vara Hovås Askims Båtklubb, som kan förkortas HABK, med
säte i Hovås småbåtshamn.

§2

Ändamål: Klubbens ändamål är att som ideell och allmännyttig klubb främja båtlivets
verksamheter, verka för sjösäkerhet, god miljö, gott sjömans- och kamratskap samt
arbeta för att Hovås småbåtshamn är en säker, trivsam och välskött hamn som såväl
båtägare som besökare känner sig välkomna till samt svara för vakthållning under
sommarsäsongen.

§3

Medlemskap: Medlem i HABK kan den bli som vill verka för klubbens målsättning och
förbinda sig att följa klubbens stadgar och ha anknytning till Hovås småbåtshamn
genom egen eller närståendes båtplats samt betalat medlemsavgift. Hedersmedlem,
som är avgiftsbefriad, kan föreslås av medlem och utses av styrelsen.

§4

Medlemsskyldighet: Medlem är skyldig att följa de föreskrifter och ordningsregler som
utfärdats av HABK. Det förutsätts att medlem lojalt och utan ersättning medverkar vid
vakthållning i småbåtshamnen i den omfattning styrelsen bestämmer. Har medlem
träffat avtal om uthyrning av båtplats i andra hand, kvarstår medlemmens förpliktelser
gentemot HABK

§5

Årsavgift: För bestridande av kostnaderna i samband med klubbens verksamhet skall
medlem betala en årsavgift vars storlek årligen skall fastställas av årsmötet.

§6

Klubbens angelägenheter omhändertas av en styrelse med fem till sju ledamöter, vilka
utses av det ordinarie årsmötet för ett år i taget och är omväljbara.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. I övrigt fördelar styrelsen inom sig posterna
som sekreterare och kassör ersättare för de ordinarie ledamöterna samt klubbmästare.
Styrelsen är beslutsför då minst fyra medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal gäller
den mening som biträdes av ordföranden. Vid styrelsesammanträdena skall föras
protokoll.

§7

Klubbens ” firma” tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, även av ordföranden och
sekreteraren i förening. Uttag av postgiro- och bankmedel tecknas av kassören.

§8

Styrelsens uppgifter: Styrelsen skall tillse att klubbens verksamhet bedrives i enlighet
med dessa stadgar. Den skall ansvara för förvaltningen av klubbens tillgångar och vidta
de åtgärder, som den löpande verksamheten kräver. Styrelsen åligger att på ordinarie
årsmöte framlägga förvaltningsberättelse och räkenskaper för det gångna
verksamhetsåret samt förslag till årsavgift för det kommande året.

§9

Räkenskapsår: Klubbens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§10

Revision: För granskning av styrelsens verksamhet och räkenskaper skall årligen på
ordinarie årsmöte utses en revisor jämte en suppleant. Räkenskaperna skall vara

avslutade under februari månad och tillsammans med styrelsens
verksamhetsberättelse avlämnas till revisorerna senast den 1 mars för granskning.
§11

Årsmöte: Ordinarie årsmöte skall hållas en gång om året under mars eller april månad.
Extra årsmöte skall av styrelsen sammankallas när minst en tredjedel av medlemmarna
så påfordrar eller när styrelsen så finner nödvändigt. Medlem som vill lämna en motion
till årsmötet skall senast 30 dagar före årsmötet ha skickat den till styrelsen skriftligen.
Handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga på klubbens hemsida senast två veckor
före årsmötet och kallelse skall ske genom brev minst två veckor före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll.
3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt kallat.
5. Föredragning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.
6. Beslut om: Fastställande av resultats- och balansräkning.
Dispositioner betr. vinst- eller förlust enligt fastställd balansräkning.
Styrelsens ansvarsfrihet.
7. Genomgång av budgetförslag och fastställande av årsavgift.
8. Beslut i annat ärende enligt kallelsen.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Val av valberedning.
11. Behandling av eventuella motioner.
§12

Årsmötets beslut: Som årsmötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna
avges. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. För giltigt beslut i frågor rörande
klubbens avveckling eller ändring av dess stadgar krävs att minst två tredjedelar av
närvarande eller befullmäktigade klubbmedlemmar biträder beslutet. Sistnämnda
beslut skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav den ena skall vara
ordinarie. Vid en avveckling skall återstående medel tillfalla Sjöräddningssällskapet.

§13

Medlemsavgift: Medlem som icke erlägger beslutad årsavgift eller som icke lojalt följer
meddelade föreskrifter, kan av årsmötet uteslutas ur klubben.

Ovanstående stagar för Hovås Askims Båtklubb har antagits vid årsmötet den 26 april 2017 och beslut
om ändrad verksamhetsinriktning samt namnet HABK vid ordinarie årsmöte 2016-0413 och träder i kraft omedelbart 2017-04-26.

