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Bollnas Batklubb
Foreningen bildades 1960 och har organisationsnummer 88 65 01 - 25 49

Foreningens stadgar
Antagna vid arsmotet den 27/3 2003. Reviderade 2018-04-05
§ 1

§ 2

Syfte
Foreningens namn ar Bollnas Batklubb och ar hemmahorande i Bollnas kommun.
Bollnas Batklubb ar en ideell allmannyttig forening som har till uppgift att framja
batlivet i sjon Varpen med angransande vattendrag. Foreningen ska verka for god
sjosakerhet, god miljo samt ett gott kamrat- och sjomanskap.
Medlemskap
Medlem som antas forbinder sig att fblja foreningens stadgar, ordningsforeskrifter samt
i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem som onskar avsluta sitt medlemskap ska
anmala detta till styrelsen,
Medlem som inte betalt faststallda avgifter kan efter styrelsens provning anses ha uttratt
ur foreningen. Samma galler for medlem som motverkar foreningens syften, skadar
foreningens intressen, inte fiillgor de skyldigheter som ar bestamda.
Fattade beslut om uteslutning kan av medlem overklagas hos styrelsen inom 2
veckor efter beslutets tillkannagivande.

§ 3

Medlemsavgift
Medlemmar betalar en arlig avgift. Sxunmans storlek bestams av arsmotet.
Betalning av avgifter till foreningen ska ske senast den dag som star angiven pa
fakturan. Senaste betaldatum fai" vara tidigast en manad efter fakturadatum.

§ 4

Verksamhets- och rakenskapsar
Verksamhetsar ar tiden fran ett arsmote till nasta arsmote.
Rakenskapsar ar 1 januari - 31 december.

§ 5

Bryggplats samt depositionsavgift
Innehavare av bryggplats ar medlem i foreningen. Bryggplatsen ar personlig och
far inte hyras ut i andra hand. Medlem som sager upp sin plats ska aterlamna
bryggplatsen till foreningen som da aterbetalar depositionsavgiften.
Sununans storlek gallande bryggplats samt depositionsavgift bestams av arsmotet.
Fakturering av bryggplats sker samtidigt som medlemsavgiften.

§ 6

Beslutande organ
Foreningens beslutande organ ar aismotet, medlemsmoten och styrelsen.

§ 7

Styrelse
Foreningens styrelse ska utgoras av minst tre och hogst sju ledamoter.
Ordfbranden valjs av arsmotet for en tid av ett ar.
Ovriga ledamoter valjs vaxelvis pa tva ar. I ovrigt konstituerar sig styrelsen
sjalv. Ersattare valjs pa ett ar. Revisorer valjs vaxelvis pa tva ar, samt en
revisorsersattare pa ett ar. Valberedning tva st. valjs pa ett ar samt en ersattare
pa ett ar.

§ 8

Firmatecknare
Foreningens fuma tecknas av ordfbranden och kassor var fbr sig.

