Motion till årsmötet 2022 i Båtsällskapet i Malmö

Nya stadgar
Bakgrund och motivering
Det finns många skäl till att uppdatera Lagunens stadgar:
➢ Anpassa till dagens förhållanden och krav.
➢ Göra texten lätt att förstå med modern svenska. Vare sig medlemmar eller nya i
styrelsen ska behöva läsa Lag om ekonomisk förening parallellt tex.
➢ Stadgarna ska vara juridiskt entydiga.
➢ Andelshamnens och Båtsällskapets stadgar bör koordineras bättre.
Även om det är mycket angeläget att båda föreningarnas stadgar förnyas omfattar
denna motion bara Båtsällskapet i ett första steg. Svenska Båtunionens ramstadgar
(Googla ”SBU Ramstadgar”) har är ett viktigt stöd för arbetet.
Speciellt värt att notera:
§ 2 Ändamål
”….ett gott kamrat- och sjömanskap”har tillkommit.
Allt gällande Kappseglingsklubben är borttaget som därmed inte får någon
särställning. (Ingen skillnad i praktiken.)
§ 3 Medlemskategorier
Många fler kategorier har tillkommit även om inte alla behöver utnyttjas.
§ 4.3 Rättigheter
Medlemmen ges rättigheter och har inte bara skyldigheter.
§ 4.7 Uteslutning och § 14 Tvister
Ny askrivningar och hänvisning till Andelshamnens stadgar för andelsägare.
§ 8.3 Årsstämma
Ny punkt på dagordningen:
Fastställande verksamhetsplan och budget f ör innevarande verksamhets år.
Det innebär att nuvarande § 8 Verksamhetsprogram flyttas hit med ett innehåll som
är avekvat idag.
§ 9.2 Styrelsens skyldigheter
Preciseras.
§ 11 Valberedning
Ny paragraf där även valberedningens uppgift preciseras.
En arbetsgrupp bestående av mig samt Ulf Löfgren och Patrik Lilja från styrelsen har
med utmärkt resultat arbetat på ett förslag till nya stadgar. Då det förefaller som att
styrelsen inte har kapacutet att fullfölja projektet har jag på egen hand gått vidare.

Texten är formulerad av Örjan Kärrsgård, F50, som gärna svarar på frågor.
Hemsida airybright.se.

Förslag till beslut av årsmötet
Att anta nya stadgar för Båtsällskapet enligt bilaga.
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Förslag till nya stadgar för Båtsällskapet
§ 1 Namn
Den ideella föreningens namn är Båtsällskapet Lagunen, Malmö.
Med förkortningen Andelshamnen avses i dessa stadgar Andelshamnen
Lagunenen i Malmö Ekonomisk Förening vars medlemmar här betecknas med
andelsägare.

§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att verka för båtlivets utveckling, för god sjösäkerhet, god
miljö och för ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte är Malmö kommun.

§ 4 Medlemskap
4.1 Medlemskategorier
a) Andelsägare
b) Familjemedlem
c) Annan medlem
d) Junior
e) Hedersmedlem
Till familjemedlem kan endast räknas person som har samma
mantalsskrivningsadress som den enskilda medlemmen. Junior är sådan person
som under verksamhetsåret fyller högst 20 år.

4.2 Ansökan och antagning
Familjemedlem, annan medlem och junior, kan antas som medlem efter ansökan
och särskild prövning av styrelsen eller av person som styrelsen utser.
Hedersmedlem kan utses av årsstämman efter förslag från styrelsen.

4.3 Rättigheter
Medlemmar får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i
föreningens verksamhet. Medlemmar med båtplats har rätt att föra föreningens
flagga.

4.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom sin inträdesansökan förbundit sig att följa
föreningens stadgar, den hamnordning som Andelshamnen vid var tid utfärdar, och
i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem som avsiktligt eller genom bristande
aktsamhet skadar föreningens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

4.5 Avgifter
En medlemsavgift erläggs av medlem i respektive kategori. Avgifternas storlek
bestäms av årsstämman. En extra uttaxering kan dock ske efter beslut på
årsstämman eller extra föreningsstämma.
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4.6 Utträde
Utträde av andelsägare ur föreningen följer stadgarna för andelshamnen. Övriga
medlemmar som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till kansliet.
Medlemskapet varar dock till verksamhetsårets slut.

4.7 Uteslutning
Medlem som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadat
föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen ska uteslutas ur
föreningen. För andelsägare ska stadgarna för Andelshamnen tillämpas. För
övriga medlemmar har styrelsen att fatta sådana beslut efter att medlemmen haft
tillfälle att yttra sig över grunderna tull uteslutningen. Medlemmen kan överklaga till
nästkommande årsstämma som avgör frågan. Avgifter som utesluten medlem
betalat till föreningen återbetalas inte.

§ 5 Sektioner
Vissa verksamheter kan vara lämpliga att organisera som sektioner inom
föreningen. Bedöms en sektion ha en varaktighet över flera år ska den föreslås av
styrelsen och godkännas av årsmöte. Sektionsledamöter utses av Årsstämma
eller extra föreningsstämma. I händelse av att verksamheten i någon sektion av
någon anledning upphör eller i övrigt inte bedrivs i omfattning och till innehåll enligt
föreningens intentioner kan styrelsen till nästkommande Årsstämma eller extra
föreningsstämma föreslå att sektion omgående avvecklas. Valda
sektionsledamöters ansvar kvarstår tills avveckling skett.

§ 6 Verksamhets och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden första september till
31:e augusti.

§ 7 Beslutande instanser
Föreningens beslutande instanser är årsstämma och extra föreningsstämma.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder
föreningen och fattar beslut mellan föreningsstämmor utom i frågor som är
uttryckligen förbehållna föreningsstämmor.

§ 8 Föreningsmöten
8.1 Kallelse
Kallelse till årsstämma eller extra föreningsstämma ska ske skriftligen och vara
medlemmen tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelsen sker via e-post eller
för den som så önskar per brev med postbefordran.

8.2 Förslag till motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på ̊föreningsstämman ska senast
den sista september anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan ska även
innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.
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8.3 Årsstämma
Åsstämma hålls årligen i november månad. Vid årsstämman ska följande ärenden
behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd.
Val av två justeringsmän och två rösträknare.
Frågan om mötet är behörigen utlyst.
Fastställande av dagordning.
Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för avslutat
verksamhetsår.
8. Revisorernas berättelse.
9. Frågan om fastställande av balans- och resultaträkning
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen.
11. Fråga om hur vinsten eller förlusten ska disponeras.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Fastställande verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
14. Fastställande av avgifter.
15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
16. Val av ordförande bland styrelseledamöterna.
17. Val av revisorer och revisorssuppleant.
18. Val av valberedning.
19. Föredragning av verksamhetsberättelse för för avslutat verksamhetsåret från
respektive sektion.
20. Val av sektionsledamöter för varaktigt tillsatta sektioner.
21. Behandling av propositioner och motioner.
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande.

8.4 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen
finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 10% av
föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får endast de ärenden
förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

8.5 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på mötet. Beslut får
endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Alla ärenden avgörs med enkel
majoritet förutom ändring av stadgar. Rösträtten är personlig men får utövas
genom ombud för en (1) annan medlem. Avgörande sker genom öppen
omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som
biträds av ordförande för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid
lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.
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§ 9 Styrelse och förvaltning
9.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen ska bestå av lägst sex (6) och högst och högst nio (9) ordinarie
ledamöter samt två (3) till tre (4) suppleanter. Ordförande väljs för för en tid av ett
år, övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av
ett år på årsstämman.
Ordinarie styrelseledamöter välj växelvis så att cirka a hälften väljs jämna år och
hälften väljs udda år.
Styrelsen ska konstituera sig vid sitt första sammanträde. Bland de ordinarie
ledamöterna ska då en kassör och en sekreterare utses.

9.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsens ordförande ser till att sammanträde hålls när de behövs, dock minst
åtta (8) gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och
mer än hälften är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som som
mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte
reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
1) Besluta om firmatecknare.
2) Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
3) Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd
personal.
4) Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
5) Representera föreningen
6) Förvalta föreningens egendom och medel.
7) Besluta om antagning av ny medlem.
8) Löpande besluta om avgifter utom i sådana som uttryckligen är förbehållna
föreningsstämma.
9) Att lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före årsstämman.

§ 10 Revisorer
Föreningen ska revideras av två (2)̊ revisorer. Dessa väljs på årsstämman för en
tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En(1) revisorssuppleant väljs varje år
för en tid av ett år.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt
till årsstämman avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka
ansvarsfrihet.
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§ 11 Valberedning
Valberedningen ska består av (3) ordinarie ledamöter, varav en är
sammankallande, och (1) suppleant. Dessa väljs av årsstämman för en tid av ett
år.
Valberedningens uppgift är att:
1) Till föreningsstämman lämna förslag på kandidater till de poster som enligt
stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blivit vakanta.
2) Motta nomineringar från föreningens medlemmar.
3) Själva aktivt söka lämpliga kandidater.

§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av två ledamöter i förening som
styrelsen utser därtill.

§ 13 Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna kan väckas av styrelsen eller enskild medlem.
Enskild medlem ska lämna sitt förslag till styrelsen senast den förste september.
Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen. För att ett
ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med 2/3 majoritet på en
årsstämma.

§ 14 Tvister
Medlem som känner sig förfördelad ska i första hand vända sig till respektive
sektion eller till styrelsen som ska behandla frågan på nästkommande
sammanträde. Om andelsägare därefter inte anser sig ha fått rättelse ska
stadgarna i Andelshamnen tillämpas.
Om medlem enliga andra kategorier därefter inte anser sig ha fått rättelse kan
ärendet hänskjutas till och beslutas av nästkommande föreningsstämma.

§ 15 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas om Andelshamnen är upplöst
och efter behandling på årsstämma eller extra föreningsstämma. Detta ärende ska
framgå av kallelsen. Föreningens behållna tillgångar ska tillfalla
Sjöräddningssällskapet.
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