	
  
	
  
	
  

	
  

STADGAR MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING

Stadgar för den ideella föreningen Mollösunds Båtförening (MBF), bildad 1980,
med hemort Mollösund, Orust kommun.
Stadgarna fastställdes på föreningsmötena 2013-07-08 samt 2013-08-11.
§ 1 Ändamål
Föreningens ändamål är att befrämja båtliv, segelsport och övrig sjörelaterat
friluftsliv samt verka för samvaro och samhörighet mellan dess utövare och
anhängare.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att introducera
barn och ungdomar till segelsporten och stötta dem i sitt idrottsutövande.
§ 2 Tillhörighet
Föreningen är medlem1 i specialidrottsförbundet (SF) Svenska Seglarförbundet och
är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område
föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund
(SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar,
tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat
idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen
skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ
begärda uppgifter.
§ 3 Medlemskap
Berättigad till inträde i Föreningen är för Föreningens ändamål intresserad person
och person som deltar i Föreningens aktiviteter.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen utsett. Beslut att avslå
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ansökan om medlemskap fattas av styrelsen.
Varje medlem är skyldig att inom bestämd tid betala den medlemsavgift som
bestäms på ordinarie årsmöte samt de övriga avgifter som Föreningen beslutat.
§ 4 Hedersmedlem
Till hedersmedlem må, på förslag av styrelsen, föreningsmöte välja person som
gjort som sig väl förtjänt inom Föreningen. Hedersmedlem betalar ej
medlemsavgift.
§ 5 Utträde
Medlem som vill utträda ur Föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen. Medlem som inte har betalat
medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt
utträde. Medlemskapet upphör genom att personen avförs från medlemsregistret.
§ 6 Uteslutning
Om en medlem motarbetar Föreningens verksamhet eller ändamål eller har skadat
Föreningens intressen, får styrelsen utesluta honom eller henne.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst
14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad
medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen
för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.
§ 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 8 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och
minst två och högst sex andra ledamöter jämte två suppleanter. Val av ordförande
och suppleanter sker på ordinarie årsmöte för ett år i sänder. Val av övriga
ledamöter sker för två år i följd, varvid iakttages, att halva antalet står för omval
varje år.
Styrelse, som inom sig utser vice ordförande, kassör och sekreterare, sammanträder
på kallelse av ordföranden. Styrelsen fördelar inom sig förekommande göromål.
Styrelsen är ansvarig för Föreningens tillhörigheter.
För besluts fattande fordras, att samtliga styrelseledamöter kallats till sammanträde
samt beslutet biträds av minst tre ledamöter.
Protokoll förs vid styrelsens sammanträden och skall justeras av styrelsen eller
ordföranden.
	
  

	
  

§ 9 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.
§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordförande och kassör gemensamt.
§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m
31 december.
§ 12 Revision
Vid årsmötet väljs för en tid av ett år en revisor jämte en suppleant.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet.
§ 13 Ordinarie årsmöte
Föreningen skall hålla årligen hålla ett årsmöte senast den 31 maj. Kallelse till
årsmöte skall ske minst fjorton dagar före dagen för mötet genom särskild kallelse.
I kallelsen skall, förutom tid och plats, anges de ärenden som skall behandlas vid
årsmötet.
Vid årsmötet skall förekomma:
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
2. Val av protokollförare
3. Val av två justeringsmän
4. Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av styrelseordförande
8. Val av minst två och högst sex ledamöter i styrelsen
9. Val av två suppleanter till styrelsen
10. Val av en revisor jämte en suppleant
11. Val av valberedning bestående av sammankallande samt en ledamot jämte
en suppleant.
	
  

	
  

12. Fastställande av medlemsavgiften för kommande år
13. Övriga frågor
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst
tolv år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom
ombud.
Medlem som saknar rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Omröstningen är öppen, såvida inte närvarande medlem påyrkar sluten omröstning.
I fråga om val är den som har erhållit högsta antalet röster vald. Alla övriga frågor
avgörs med enkel röstövervikt (mer än hälften av antalet avgivna röster), om inte
annat föreskrivs i dessa stadgar.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Är
ordföranden inte röstberättigad eller är det fråga om val av person, avgör dock
lotten.
§ 14 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel
av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall
avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa
sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med
förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast
sju dagar före.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort
framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Vid extra möte skall bestämmelserna i § 13 iakttas i tillämpliga delar.
§ 15 Motioner till årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast fyra veckor
före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
§ 16 Valberedning
Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid
utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast på årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.
§ 17 Ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna sker genom beslut därom på två på varandra följande möten,
	
  

	
  

varav ett skall vara årsmöte. För sådant besluts fattande fordras, att tre fjärdedelar
av de på mötet röstande biträder beslutet.
Förslag om ändring må ej antagas om inte frågan därom varit angiven i kallelsen
till mötet.
Förslag till ändring av stadgarna skall, för att kunna behandlas vid mötet, vara
inlämnat till styrelsen senast fyra veckor före mötet.
§ 18 Upplösning
Föreningens upplösning sker genom beslut härom på två på varandra följande
möten, varav ett skall vara årsmöte. För sådant besluts fattande fordras, att tre
fjärdedelar av de på mötet röstande biträder beslutet.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall
användas till välgörande ändamål i Mollösund.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart
tillställas vederbörande SF.
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