Svenska Bavariaklubben

Stadgar för
Svenska Bavariaklubben
(Fastställda på årsmöte 2002-11-10, reviderade på årsmöte 2006-11-11 samt 2012-03-03)
Svenska Bavariaklubben (SBK) stiftades i februari 2002.
§1

Namn

Klubbens namn är Svenska Bavariaklubben.
§2

Syfte

Klubbens ändamål är att skapa ett gemensamt forum där ägare av Bavaria båtar i Sverige kan
utbyta erfarenheter och träffas för trevlig samvaro. Klubbens mål är även att stärka Bavarias
popularitet på den svenska marknaden. Klubben ska stimulera till engagemang hos
medlemmarna och utveckla en god social miljö samt arbeta och informera om tekniska
förbättringar.
§3

Juridisk enhet

Föreningen är en ideell, självständig och fristående juridisk enhet med opersonligt och
begränsat ansvar för skulder.
§4

Medlemskap

§ 4.1

Anslutning

Alla ägare av Bavaria båtar kan bli medlemmar. Även personer utan båt men intresse för
Bavaria båtar kan bli medlem. Medlemmar måste godta klubbens stadgar och måste också
betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Medlemskapet är giltigt först då
medlemsavgift erlagts. För att ha rösträtt på årsmöten måste medlemsavgift vara betald. Ett
medlemskap ger en röst.
§ 4.2

Uteslutning

Medlemmar som genom sin handling skadar klubben kan efter förslag från styrelsen uteslutas
från klubben. Beslut fattas på årsmötet. Vid uteslutning återbetalas ej erlagt medlemsavgift.
§ 4.3

Medlemsavgift

Årsmötet fastställer medlemsavgift. Medlem som ej betalt medlemsavgift före
verksamhetsårets slut anses ha begärt sitt utträde. Styrelsemedlemmar betalar ej
medlemsavgift.
§5

Beslutande organ

Ordinarie årsmöte är klubbens högsta beslutande organ. Extra årsmöte är klubbens beslutande
organ i frågor som föranlett dess inkallande. Styrelsen är klubbens beslutande organ då
ordinarie eller extra årsmöte inte är samlat.
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§6

Ordinarie Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas innan utgången av mars månad. Kallelse sker via e-post och
webb senast 2 veckor före mötet. Plats och datum ska publiceras på webb c:a 90 dagar före
mötet. Om möte hålls i lokal som kräver att inträde måste erläggas åligger det varje medlem
att själv bekosta detta inträde. Förslag till frågor att behandla skickas till styrelsen senast 3
veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla de saker som ska behandlas. Alla medlemmar har
tillträde till årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röster som är närvarande.
Ingen har mer än en röst, röstning får utövas med fullmakt.
Årsmötet behandlar:
• Fastställande av stadgar
• Årsredovisning
• Budget
• Räkenskap godkänt av revisor
• Inkomna förslag
• Medlemsavgift
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av mötets ordförande
Styrelsens ordförande och kassör väljes för två år och övriga väljes för 1 år.
§7

Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hållas då styrelsen eller minst 10% av medlemmarna anser det nödvändigt.
Mötet organiseras som ett vanligt årsmöte.
§8

Styrelsen

Klubben leds av styrelsen. Styrelsen ska ha en ordförande, en sekreterare och en kassör.
Styrelsen kan upprätta kommittéer för olika uppdrag. Styrelsemöte ska protokollföras.
Styrelsen har dispositionsrätt till klubbens medel. Styrelsebeslut kräver majoritet.
§9

Firmatecknare

Klubben tecknas av styrelsens kassör.
§ 10

Stadgar

Förändring i stadgar kräver 2/3-dels majoritet av givna röster och måste beslutas på årsmöte.
§ 11

Upplösning

Upplösning av klubben kan bara beslutas på ordinarie årsmöte. Upplösning kräver 2/3-dels
majoritet av givna röster. Klubbens innestående medel tillfaller vid upplösning,
Sjöräddningssällskapt, SSRS. Inga medlemmar har krav på andel i innestående medel.
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