
ÄNDRING av klubbens stadgar som beslutades på årsmötet 2017  

STADGAR för den ideella föreningen WESTFJORD/TRESFJORD MOTORBÅTSKLUBB 

med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 1 februari 1997.  

Stadgarna reviderade den 1 februari 2003. 

§1 

Klubben har till uppgift att verka för gemenskap och säkerhet på sjön, erfarenhetsutbyten, 

gemensamma aktiviteter och kurser. 

§2 

Medlemskap i klubben kan vinnas av Westfjord/Tresfjord-båtägare eller tidigare 

klubbmedlem. 

§3 

Styrelsen kan utse hedersmedlem, utan årsavgift, för särskilt förtjänstfullt arbete. 

§4 

Klubbens angelägenheter sköts av styrelsen bestående av ordförande, sex ledamöter jämte 4 

suppleanter. 

Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordföranden väljs för ett år åt gången. 

Övriga ledamöter och styrelsesuppleanter väljs för två år. 

För revision av styrelsens förvaltning utses två revisorer och en revisorssuppleant. De väljs 

för ett år. 

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt tre ledamöter är 

närvarande. Suppleant ersätter frånvarande ledamot. 

§5 

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen till 

medlemmarna senast 14 dagar före utsatt datum. 

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll 

4. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Fastställande dagordning 

7. Styrelsens balans och resultaträkning samt verksamhetsberättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

10. Fastställande av nästa års verksamhetsplan samt budget 

11. Fastställande medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 

12. Val av ordförande för innevarande verksamhetsår 

13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 



14. Val av revisorer jämte suppleant 

15. Val av valberedning 

16. Motioner och förslag från styrelsen 

17. Motioner och förslag från medlem. Motioner från styrelsen eller medlem skall 

inkomma till styrelsen före första november 

18. Övriga frågor 

19. Mötets avslutande 

 

§6 

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§7 

Klubbens räkenskapsår är kalenderår. 

§8 

Klubben svarar endast för sina tillgångar och för sitt ansvar. 

§9 

Rösträtt har medlem som betalt årets medlemsavgift. Med medlem avses båtägare/båtägarna. 

Vid röstning gäller enkel majoritet. 

§10 

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår trots 

påstötning, anses ha begärt sitt utträde vid verksamhetsårets slut. 

§11 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid årsmöte och med minst 75 % majoritet av de 

på årsmötet närvarande. 

§12 

Skall klubben upplösas måste beslut därom fattas vid två på varandra följande möten, varav 

ett årsmöte. Eventuella tillgångar tillfaller vad årsmötet beslutar. 

 


