STADGAR
För
Lorentsberg Båtplatskommitte
Antagna vid årsmöte 2019-08-15

§ 1 Ändamål
Kommitten som bildades 1974-07-12 är en allmännyttig ideell förening som är öppen för alla
och har till ändamål att handha sjösättning, uppdragning samt förvaring av båtar på
Lorentsberg båtuppläggningsplats, bevara intresset inom båtsporten samt att genom
kursverksamhet föredrag eller på annat sätt bereda medlemmarna kännedom om miljö samt
båtar. Kommittens säte skall vara i Karlskrona.

§ 2. MEDLEMSKAP
2:1
Medlemskap erhålls efter gjord skriftlig ansökan till styrelsen som har att fatta
beslut om den sökande må inväljas.

3 BESLUTANDE ORGAN
3:1

Årsmötet.

3:2

Extra möte.

3:3

Styrelsen

§4 VERKSAMHETSÅR
Kommittens verksamhetsår omfattar perioden 1/8-31/7 påföljande år

§ 5 AVGIFTER
Avgifter för kommande kalenderår beslutas av styrelsen.

§ 6 Årsmötet
6:1

Årsmötet hålles årligen före oktober månads utgång

6:2

Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en
månad före dess avhållande
Respektive förening sammankallar berörda medlemmar.

6:3

Datum och plats för årsmötet skall meddelas senast 14 dagar i förväg

6;4

Årsmötets dagordning skall upptaga:
Mötets öppnande
Mötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande och sekreterare
Föredragning av föregående årsmötes protokoll
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Motioner till årsmötet.
Val av ordförande, mandattid 2 år
Val av styrelseledamöter, mandattid 2 år
Suppleanter
Val av 2 revisorer växelvis mandattid 2 år.
Val av ansvarig för upptagning, sjösättning , bokning kran, administration
Övriga ärenden.

§7 STYRELSEN
7:1

Kommitten företrädes av en styrelse, som förvaltar fasta tillgångar och medel,
förbereda ärenden till års- och övriga möten. Styrelsen är beslutsmässig då alla
ledamöter är kallade och mera än hälften är närvarande.

7:2

Styrelsen består av 3-6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter . Ordföranden
utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig Vice ordförande, Sekreterare,
Kassör samt eventuellt annan funktionär.

7:3

Ordinarie styrelseledamot väljes på 2 år och suppleanter på 1 år-

§8 STYRELSENS SKYLDIGHETER
8:1

Av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och icke
reserverat sig. Reservationen skall antecknas i protokollet

8:2

Ordföranden skall opartiskt leda styrelsen och sammanträde samt då så
påkallats representera kommitten.

8:3

Sekreteraren skall ombesörja kallelse till sammanträden och vid dessa föra
noggranna protokoll.

8:4

Kassören skall uppbära avgifter, förvalta och ansvara för kommittens kassa
samt i bank insätta medel och föra noggranna räkenskaper, och för styrelsen
föredra rapport över kommittens ekonomiska ställning.

§ 9 REVISION
9:1

För granskning av kommittens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två
(2) revisorer, växelvis, för en tid av 2 år, varav en är sammankallande. Kassören
skall minst 3 veckor i förväg överlämna kassarapport gällande verksamhetsåret
för granskning.

§10 FIRMATECKNING
10:1

Kommitten som firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 11 STADGEÄNDRING

11:1

Förslag till ändringar i eller tillägg till dessa stadgar skall vara förberedda av
styrelsen och godkännas på årsmötet. Skall framgå i kallelsen till årsmötet att
stadgeändring föreslås.

§ 12 KOMMITTENS UPPLÖSNING

12:1

Beslut om kommittens upplösning skall för att vara gällande fattas med 2/3
majoritet av avgivna röster.

