Stadgar
(Beslutade på höstmötet 2010-11-11)
Ändamål

•

att höja och sprida intresset för båtlivet genom att sammanföra personer, som är intresserade
av friluftslivet på sjön och båtsport.

•

att genom samverkan anskaffa och tillhandahålla erforderligt materiel och redskap för
sjösättning och uppdragning av medlemmarnas båtar mot av klubben fastställda avgifter.

•

att genom utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv
fritidsverksamhet till medlemmar och allmänhet.

•

att genom dels eget aktivt engagemang dels via Blekinge Båtförbund och Svenska Båtunionen
föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.

Medlemskap
Klubbens medlemstal är obegränsat och medlemskap kan förvärvas av varje båtägare eller annan
person, som är intresserad av friluftsliv på sjön och
båtsport.
Inträdesansökan göres på RMK:s hemsida.
Till hedersledamot kan - på ett medlemsmöte med 3/4 majoritet - sådan medlem väljas som i sin
verksamhet på ett utmärkande sätt främjat klubbens intressen.
Avgifter
Medlem skall erlägga årsavgift och övriga beslutade avgifter till belopp och tid som av höstmötet för ett
år i sänder beslutar. Eventuella förändringar i avgifternas storlek kan beslutas av extrainkallat
medlemsmöte. Hedersledamot är befriad från medlemsavgiften.

Sammanträden
Klubben avhåller varje år två ordinarie medlemsmöten. Höstmötet avhålles under november månad
och års mötet under mars månad. Val av funktionärer till styrelser och sektioner sker på årsmötet.
Valberedningen väljs på höstmötet. Kallelser till dessa två medlemsmöten skall ske minst 7 dagar före
mötesdagen. Rösträtt tillkommer medlem som inom stipulerade tider har erlagt RMK:s avgifter. Rösträtt
får utövas medelst fullmakt, dock endast en fullmakt/medlem. Följande ärenden skall förekomma på
årsmötet:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Är mötet i behörig ordning utlyst?
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare.
Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelseledamöter och suppleanter (för 2 år)
Val av revisorer (för 2 år)
Val av sektionsledamöter (för 2 år)
Val av ev. kommittéer och funktioner inom klubben på förslag från medlemmar.
Beslut om firmatecknare
Behandling av ställda förslag från medlemmar eller styrelse.

Extra medlemsmöte äger rum om styrelsen anser det nödvändigt eller om minst 10 medlemmar skriftligt
inlämnat detta önskemål till styrelsen. Alla beslut fattas med enkel majoritet om intet annat
beslutas. Votering sker öppet om inte särskild begäran om omröstning med slutna sedlar begärs. Om lika

röstresultat; så gäller lottning. Förslag som önskas behandlat på ett medlemsmöte skall vara styrelsen
skriftligen tillhanda senast 14 dagar före mötesdatum.
Styrelse
Styrelsen är klubbens verkställande myndighet och består av 7 personer, vilka väljas för en tid av 2 år;
växelvis 3 respektive 4 varje år. Det åligger styrelsen:

•
•
•
•
•
•
•

Att förvalta klubbens ekonomi och fasta tillgångar på bästa sätt.

•

Ordföranden bör leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som klubbens möten, justera

Att med intresse och omtanke leda och övervaka klubbens verksamhet.
Att vid alla tillfällen bevaka klubbens intressen.
Att kalla till medlemsmöten.
Att till årsmötet avgiva fullständiga berättelser för det gångna året.
Att inspirera medlemmarna att deltaga aktivt i klubbens verksamhet.
Att ge instruktioner till olika befattningshavare om klubbens verksamhet.

protokoll, vaka över att alla beslut verkställes samt att vid behov representera klubben.

•

Kassören för klubbens räkenskaper, styrka med verifikationer och när så påfordras, hålla dem
tillgängliga för granskning, uppbära alla avgifter, upprätta matrikel över klubbens medlemmar,
att i av klubben beslutad bankinsättning insätta de medel som ej behövs för klubbens löpande
utgifter samt att föra klubbens inventariebok.

•

Sekreteraren för protokoll vid klubbens medlems- och styrelse- möten, föra uppdaterade
medlems-, brygg-, båt- och kölistor samt ombesörja - tillsammans med ordförande och kassör klubbens skriftliga korrespondens.

•

Ordförande och kassör för mandatperioden väljs av årsmötet.

•

Styrelsen fördelar inom sig sekreterare, vice ordförande, vice sekreterare, hamn- förman för
mandatperioden.

•

Styrelsen upprättar ordningsregler; att följas av alla klubbens medlemmar för att underlätta
verksamhetens genomförande. Varje medlem måste godkänna ordningsreglernas innehåll
skriftligt för att erhålla eller behålla sitt medlemskap.

Revision
Två revisorer och två revisorssuppleanter väljs av årsmötet på 2 år växelvis så att endast en avgår varje
årsmöte. Revisorerna skall granska klubbens räkenskaper och förvaltning och vid årsmötet avge en
revisionsberättelse samt av- eller tillstyrka ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Revisorerna
äger under löpande räkenskapsår tillgång till klubbens handlingar och skall minst en gång om året göra
en kassainventering. Styrelsen skall hålla revisorerna tillhanda i god tid före årsmötet; alla protokoll,
justerade och bokföringen för att revisionen skall kunna genomföras. Klubbens räkenskaper avslutas 31
december och skall av kassören överlämnas för granskning senast 15 februari. Årsredovisningen skall
vara avslutad och delgiven styrelsen senast 15 dagar före årsmötesdatum. Förekommer fel i
räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtiges av revisorerna så drabbas dem samma ansvar som
kan ådömas den felande i dylika fall.
Sektioner

Ledamöter i sektion väljs på årsmötet. Sektionen fördelar inom sig befattningen som sammankallande.
Antal sektionsledamöter bestäms av styrelsen med hänsyn tagen till planerad verksamhet. Det åligger
sektion att enligt styrelsens direktiv och instruktioner:

•
•
•
•
•
•

att planera och genomföra verksamheten vid sektionen
att efter styrelsens bestämmande representera klubben
att handha och föra förteckning över de redskap som behövs för verksamheten
att upprätta en budget för sektionens verksamhet
att upprätta en arbetsplan för verksamheten under nästföljande år
att tillsammans med styrelsen eventuellt förändra och till slut fastställa och protokollföra
arbetsplanen och sektionsbudgeten

Representation
Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera klubben. Sektionsansvarig kan representera
klubben i frågor som direkt berör sektionens verksamhetsområde. I alla frågor av ekonomisk art måste
samråd ske med styrelsen. Styrelsen kan utse en medlem att representera klubben om så erfordras för
att handha ett speciellt ärende.
Allmänna bestämmelser
Beslut rörande investeringskostnader överstigande klubbens halva årsinkomst får endast fattas av
medlemsmötet. Om medlem genom sitt uppträdande eller på något annat sätt skadar
klubbens anseende, äger styrelsen rätt att utesluta denne ur klubben sedan han eller hon lämnats tillfälle
att förklara sig. Medlem äger rätt att överklaga sådan uteslutning vid nästkommande medlemsmöte som
då äger rätt att upphäva eller fastställa styrelsens beslut. Ändring av dessa stadgar måste beslutas på
två (2!) ordinarie medlemsmöten efter varandra. Föreslagen ändring skall skriftligen vara styrelsen
tillhanda 15 dagar före första medlemsmötet. För att sådan stadgeändring skall godkännas
fordras 2/3 majoritet på båda medlemsmötena.
Medlemskapet förverkas om inte medlemsavgiften och eller andra avgifter har betalats inom stipulerad
tid, efter påminnelser, eller om medlemmen inte följer våra stadgar och ordningsregler.
Klubben är och skall vara ansluten till distrikts- och riksförbund. Proceduren för klubbens
eventuella upplösning skall underkastas samma regler som för stadgeändring. Skulle klubbens
upplösning bli ett faktum skall alla tillgångarna användas för båtlivets främjande och beslut härom fattas
i samband med beslutet om klubbens upplösning.

	
  

