Stadgar för Najadklubben Ostkuste
§ 1 Ändamå
Att som ideell förening främja båtlivet samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap bland medlemmarna och
deras segelbåtar från huvudsakligen Najad, Aphrodite, och övriga Orustbåtar.

§ 2 Medlemska
Medlemskap i klubben beviljas av styrelsen.
Inträdesansökan, varigenom sökande förbinder sig att följa klubbens stadgar, görs till styrelsen.
Över klubbens medlemmar skall föras förteckning med för verksamheten behövliga uppgifter.
Medlem i klubben kan den bli som:
1. Är ägare/delägare (inkl dennes familj) i båt i enligthet med §1.
2. Person med positivt intresse för klubben.
Medlemskapet är bundet till båt eller om båt saknas person.
Medlem som försäljer sin båt kan fortsatt vara medlem utan att erlägga mer än en medlemsavgift/familj.
Medlem som vill utträda ur klubben bör skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter påminnelse anses ha utträtt ur klubben.

§ 3 Verksamhe
Klubbens verksamhetsområde är ostkusten.
Klubben skall inte bedriva någon egen affärsverksamhet.
Klubben ska syfta till att bredda medlemmarnas kunskaper och erfarenheter om båtarnas egenskaper och skötsel genom
erfarenhetsutbyte i muntlig, skriftlig och praktisk form.
Klubben kan anordna studiebesök hos företag och föreningar samt bjuda in kunnigt folk för att hålla föredrag.
Klubben skall kunna anordna seglingar och fester.

§ 4 Verksamhetså
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1/9 – 31/8

§ 5 Avgifte
Avgifter till klubben fastställs av årsmöte och erläggs till av styrelsen utsedd kassör.

§ 6 Årsmöt
Ordinarie årsmöte äger årligen rum innan 1 december.
Datum och plats för årsmöte meddelas via brev eller e-brev senast 14 dagar i förväg.
Vid årsmöte skall följande ärenden finnas på dagordningen:
a. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser.
b. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
c. Fastställande av stadgeenliga avgifter.
d. Val av styrelse, revisor samt övriga funktionärer.

§ 7 Extra föreningsstämma
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Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det påkallat.
Om klubbens revisor eller minst en sjättedel av samtliga röstberättigade medlemmar så begär för behandling av visst
ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra föreningsstämma. Vid extra föreningsstämma
får endast förekomma de ärenden som föranlett den extra föreningsstämman.

§ 8 Styrelse
Styrelsen företräder klubben på medlemmarnas uppdrag, förbereder ärenden till årsmöte och extra föreningsstämma
samt verkställer därvid fattade beslut.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst 2/3 är närvarande.
Styrelsen väljs av årsmötet och består av minst 5 och max 8 ordinarie ledamöter.
Ordinarie styrelseledamot väljs på två år.
Ordförande väljs av årsmötet.
Nyvald styrelse konstituerar sig själv.
Udda år väljs ordföranden samt minst 2 styrelseledamöter.
Vid val av styrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas. Kandidater till styrelsen
väljs bland klubbens medlemmar.
Ordförande och två ordinarie ledamöter utgör tillsammans verkställande utskott, vilket kan fatta beslut i frågor som
kräver snabb behandling.

§ 9 Firmatecknin
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10 Beslut och Va
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, såväl i styrelsen som på årsmöten, där kvalificerad majoritet ej särskilt
föreskrivits i dessa stadgar. Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 11 Revisor
Årsmötet väljer en revisor på ett år.
Revisor skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper.
Räkenskaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorn, vilken till årsmötet skall avge skriftlig
revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12 Arvode
Inga arvoden utgår till av årsmötet valda, eller annan, funktionär i klubben.

§ 13 Valberedninge
Årsmötet föreslår och väljer en valberedning med 1-2 ledamöter varav en skall vara sammankallande.
Valberedningens uppgift är att till årsmötet föreslå:
Ordförande samt styrelseledamöter enligt § 8 samt revisor enligt § 11.
Valberedningen kan också föreslå övriga funktionärer utanför styrelsen vid behov.
Vid eventuell oenighet i valberedningen gäller § 10 där sammankallande har utslagsröst.

§ 14 Emblem och Tecken
Klubbens logo är ett Najad-N ovanpå en skeppsratt, båda i rött (HEX kod #6b1c23)
Klubbens standert är en tvåtungad vimpel med klubbens logo på vit botten kantad med röd (HEX kod #6b1c23) bård.
Medlemsbåt äger rätt och bör för allas trevnad föra klubbstandert.

§ 15 Stadgeändring
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar före det sammanträde
vid vilket det skall behandlas.
I kallelsen skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. För att dylikt förslag skall kunna antas erfordras att det
godkänns med 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte.

§ 16 Klubbens upplösning
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Klubben kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara årsmöte.
Slutligt beslut om upplösning skall biträdas av minst 2/3 av klubbens medlemmar. Klubbens tillgångar vid
upplösningen skall skänkas till Sjöräddningssällskapet.

