Vikingstrands Windsurfingklubb
STADGAR
Kapitel 1 Klubbens verksamhet och utformning
§1 Vikingstrands Windsurfingklubb skall sätta som sitt främsta mål att främja sina
medlemmars windsurfingintresse samt att verka för ett positivt intryck av sporten.
Detta ska ske genom:
att bibringa information som inspirerar och utvecklar medlemmarnas windsurfingkunnande
att under kamratliga former anordna utflykter och klubbsammankomster
att medlemmar ska uppträda på ett vänligt och tillmötesgående sätt på Vikingstrand
§2 Klubbens verksamhetsår anses vara från och med andra dagen av ordinarie årsmöte till
och med första dagen av det därpå följande ordinarie årsmötet
§3 Utövande av windsurfing och förvaring av utrustning i container sker på egen risk.
Medlemmar ansvara själva för fullgott försäkringsskydd för sig själva och sin utrustning
Kapitel 2 Medlemskap
§1 Klubbens medlemmar är antingen aktiva, stöd- eller hedersmedlemmar
§2 Aktiv medlem är den som utövar windsurfing
§3 Stödmedlem är den som ej windsurfar men som löst medlemskap för att få nyttjanderätt
till klubbens faciliteter på Vikingstrand
§4 Hedersmedlemskap erhåller den som på ett förtjänstfullt sätt verkat för klubbens bästa.
Förslag angående hedersmedlemskap skall framläggas och godkännas vid ett ordinarie
årsmöte
§5 Det åligger varje medlem att känna till och följa klubbens stadgar
§6 Det är varje medlems skyldighet att skriftligen förse klubben med aktuellt namn och
adress
Kapitel 3 Styrelsen
§1 Klubbens angelägenheter handhas av dess styrelse. Styrelsen skall bestå av minst fem
personer. Styrelsen konstituerar sig själv. Posterna Ordförande och Kassör är obligatoriska
§2 Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte för kommande verksamhetsår. Ny ordförande väljs
varje udda år kassör varje jämt år
§3 1.Minst fyra styrelsemedlemmar skall ha varit medlemmar i minst två år. Styrelsemedlem
skall vara medlem i klubben
2.Styrelsemedlem får endast inneha en post i styrelsen

§4 Styrelsen sammankallas av ordföranden.
1.Vid styrelsens sammanträden skall minst 3 av styrelsens medlemmar vara närvarande
för att beslut skall anses giltiga
2.Övriga Styrelsemedlemmar skall vara underrättade innan beslut verkställs
3.Vid sammanträda skall protokoll föras
§5 Det åligger styrelsen att:
leda klubbens verksamhet
förvalta klubbens tillgångar
avgiva klubbens årsberättelse och kassaförvaltningsrapport
fullgöra uppdrag som klubben hänskjuter till sin styrelse
representera klubben utåt
Allt detta på ett för klubben och dess medlemmars tillfredsställande och främjande sätt
§6 Missköter styrelsemedlem sin syssla äger styrelsen rätt att tillsätta en interimsledamot
tills nästa ordinarie årsmöte
Kapitel 4 Utträde och uteslutning
§1 Medlemskap upphör efter skriftlig anmälan därom till styrelsen. Medlemskap upphör
även om medlem ej erlagt årlig medlemsavgift
§2 Utträder en medlem ur klubben skall denne fullgöra sina ekonomiska plikter gentemot
klubben innan medlemskap upphör
§3 Medlem som genom sitt handlingssätt anses skada klubben skall genom styrelsen eller
årsmötets beslut uteslutas ur klubben
Kapitel 5 Medlemsavgifter
§1 Medlemsavgiftens storlek bestämmes vid ordinarie årsmöte. Avgiftens förfallodag
beslutas av styrelsen
§2 Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift
§3 Varje medlem ansvarar för att betala in medlemsavgift. Om medlemmen inte betalar in
medlemsavgift så kommer hans/hennes utrustning att märkas med en röd lapp. När
medlemmen har haft röd lapp i ett år, så äger klubben rätten att avlägsna utrustningen till
närmaste avfallsstation.
Om informationen om inbetalning inte når medlemmen, så är det den enskilde medlemmens
ansvar att själv söka informationen.
Införs retroaktivt från 2006-10-14.

Kapitel 6 Räkenskaper

§1 Räkenskaper skall redovisas och avslutas per kalenderår

Kapitel 7 Årsmöte
§1 Årsmöte hålles under perioden 1 januari till den 31 januari. Kallelse till årsmöte skall
utgå senast 2 veckor före mötesdagen. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst
10% av medlemmarna så kräver, om den/de finner starka skäl därför.
§2 Följande frågor skall behandlas vid ordinarie årsmöte:
1.Årsmötets stadgeenliga utlysande
2.Val av ordförande att leda årsmötet
3.Val av två justeringsmän
4.Godkännande av dagordning
5.Föredragning av årsberättelse samt kassaförvaltningsrapport
6.Frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
7.Frågan om beviljande av ordförandens och kassörens teckningsrätt för
klubbkassan
8.Val av styrelse för nästa verksamhetsår
9.Fastställande av medlemsavgift
10.Övriga frågor
§3 1.Varje medlem, som är närvarande, äger en röst
2.Stadgeenligt utlyst årsmöte är alltid beslutsmässig
3.Alla val och beslut avgörs med enkel (?). Undantag gäller klubbens upplösning eller
stadgeändring
Kapitel 8 Stadgeändring
§1 Ändring eller tillägg till stadgar kan ske endast på ordinarie årsmöte och skall vara
avgjort med 2/3 majoritet av de närvarande
§2 I kallelse till ordinarie årsmöte skall det framgå om stadgeändring eller tillägg kommer att
framläggas
§3 Medlem som önskar framlägga stadgeändring eller tillägg skall meddela styrelsen härom
senast två månader innan årsmöte
Kapitel 9 Klubbens upplösning
§1 För upplösning av klubben erfordras beslut av två på varandra följande årsmöten, med
minst tre månaders mellanrum. Minst ett av dessa årsmöten skall vara ordinarie. I kallelse till
årsmöte skall frågan om klubbens upplösning skall behandlas (?)
§2 Beslut om klubbens upplösning är giltig om minst 2/3 av de närvarande tillstyrker
förslaget
§3 I händelse av att klubbens upplösning beslutas, skall mötet avgöra hur klubbens tillgångar
skall användas

