
 
 
 
 
 

                            STADGAR 
                                      För 

                Westerviks Motorbåtssällskap 
                                     Dessa stadgar träda i kraft  
                                                1 april 1930 
                                            Reviderade 1930 
                                            Reviderade 1993 
                                            Reviderade 2014 
 
                                               § 1.  
 
Sällskapet avser att verka samlande bland alla motorbåtsägare med ändamål  
att främja och höja motorbåtssporten samt verka för ett gott sjömanskap. 
Att ävenså tillvarataga de intressen som visa sig nödvändiga samt att verka 
för upplysande av såväl motorns som båtens rationella skötsel, att genom  
anordnandet av orienteringstävlingar söka bibringa medlemmarna lokalkännedom 
i vår skärgård, att genom anordnandet av sällskapsutflykter verka för gemensam 
trevnad och förnöjelse och genom nöjsamma och roande tävlingar och möjligen  
utdelande av belöningar söka höja intresset för denna sport i sin helhet.          

   
                                               § 2.  
 

Sällskapets hemort är Västervik varest alla ordinarie sammanträden skola  
Hållas. 
 
                                                § 3. 
Sällskapets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av sju personer 
med två suppleanter. 
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 
vice sekreterare, varvschef, och klubbmästare. 
Halva styrelsen väljs växelvis för två år. 
Materialförvaltare utses av styrelsen. 
Styrelsen skall arbeta efter den av årsmötet fastställda verksamhetsplan / budget. 
                           
                                                 § 4. 
Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast en månad före årsmötet. 
 
                                                  § 5. 
Styrelsen väljs med öppen röstning om ej val med slutna sedlar begärs och 
bifalles i övrigt. 
Ordförande och kassör väljes av årsmötet. 
 
                                                  § 6. 
Ordinarie årsmöte hålles senast den förste december varje år. 
Detta meddelas medlemmar genom annons, post eller om så önskas via e-post. 
senast fjorton dagar före årsmötet. 
Andra sammankomster meddelas på liknande sätt senast sju dagar före mötet. 
 



 
 

 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende behandlas: 
 
1.  Fastställande av röstlängd för mötet. 
2.  Frågan om mötet är behörigt utlyst. 
3.  Fastställande av dagordningen 
4.  Val av ordförande för mötet. 
5.  Val av sekreterare för mötet 
6.  Val av protokolljusterare och rösträknare  
7.  Föredragning av styrelsens verksamhets - och förvaltningsberättelse 

 senaste verksamhetsåret. 
8.  Revisorernas berättelse. 
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10.     Propositioner och motioner. 
11.     Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya  

verksamhetsåret. 
12.  Val av styrelse. 
13.   Val av revisorer. 
14.   Val av valberedning. 
15.   Val av olika kommitter. 
16.   Övriga frågor. 
17.   Avslutning. 

 
                                                         §.7 

 Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen  
 finner det påkallat, eller skriftlig begäran av revisorer eller minst tjugo av klubbens 
medlemmar. Begäran om extra årsmöte sker skriftligen om tjugo procent av 
medlemmarna så önskar. 
 
                                                    §8. 

      Till medlem av sällskapet kan av styrelsen inväljas varje välfrejdad person som 
       är ägare eller delägare av motorbåt. 
       I omtvistade fall hänskjutes till sällskapet. 
 
                                                          §9. 

 Hedersledamöter kunna av sällskapets styrelse väljas och fordras härför kvalificerad 
 majoritet.  
 Hedersledamöter äro befriade från medlemsavgift till sällskapet.  
 För erhållande av förtjänsttecken i silver respektive guld fordras fem respektive tio  
 års förtjänstfullt  arbete inom sällskapet. 
 
                                                     §10. 
 

       Medlem anses utesluten som ej vid stadgeenlig tid erlagt årsavgiften. 
       Uteslutning av annan anledning avgöres av sällskapet. 
 
                                                           §11. 

 Nytillträdande medlemmar betala behöriga avgifter vid inträde. 
 Årsavgiften erlägges senast förste januari. 
 Villkor för båtupptagning är betald årsavgift. 
 
 
 



                                                  
 
 
     
                                                     § 12.  
 Medlem är skyldig att vid adressändring snarast meddela styrelsen detta för att 
 registreringen skall fungera.             
 
 
                                                     §13. 
            
  Vid varje utflykt eller tävling utses en färdledare och är varje deltagande båtchef 
  skyldig följa ledarens order. 
 
 
 
                                                     §14. 
   
  Gör någon av eskaderns båtar haveri och genom signaler eller annorledes giver 
  sitt behov av hjälp tillkänna, vare den närmast liggande skyldig att utan avseende    
  på andra order bispringa den nödställde utan ersättning. 
 
 
 
                                                     §15.  
Frågan om sällskapets upplösning kan endast behandlas på ordinarie årsmöte 
och skall denna fråga kungöras medlemmarna senast fjorton dagar före mötet. 
 
För beslut om upplösning fordras fyra femtedels majoritet. 
 
Vid samma möte beslutas om hur sällskapets tillgångar skall förfaras. 
 
Sällskapet kan ej upplösas om minst sju medlemmar beslutar fortsättandet av 
dess verksamhet. 
 
 
                                                     §16 
              

     Förslag om ändring av dessa stadgar skall behandlas och godkännas med två  
     tredjedels majoritet på två på varandra möten varav ett är ett årsmöte 

 
 
 

 


