§8 Klubbens räkenskaper:
Klubbens räkenskaper omfattar 1 januari - 31 december. Räkenskaperna skall
vara avslutade och senast 14 dagar före årsmötet tillgängliga för revisor och
revisorssuppleant. Revisionsberättelsen uppläses på årsmötet
§9 Stadgeändringar:
För ändring av klubbens stadgar erfordras:
- att det i kallelse till årsmötet anges att stadgeändringsförslag föreligger.
- att beslut fattas av årsmöte med 2/3 dels majoritet.
- att meddelande om stadgeändring sänds till alla medlemmar senast 2 månader
före årsmötet.
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§10 Allmänna bestämmelser:
Medlemmar skall verka för klubbens anseende samt följa klubbens stadgar samt
givna instruktioner. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem ur klubben om giltig
anledning anses föreligga, t.ex. brott mot klubbens stadgar, eller upprepade
brott mot givna regler och instruktioner. Samma rätt äger styrelsen om
medlemmar ej fullgör sina ekonomiska förpliktelser och om betalning varit
förfallen i mer än 1 månad. Utesluten medlem äger rätt att vid nästkommande
styrelsesammanträde förklara sig. Om styrelsen trots förklaringen ej upphäver
uteslutningen kan medlemmen begära att få ärendet prövat vid nästa årsmöte.
§11 Klubbens upplösning:
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmötet efter det att
medlemmarna 14 dagar före blivit kallade och underrättade om att sådant
förslag föreligger från styrelsen. För giltigt beslut krävs att 4/5 delar av de
närvarande enar sig om beslutet samt att detta beslut bifalls vid två på varandra
följande extramöten med minst 2 veckors förfluten tid mellan extramötena. Vid
klubbens upplösning skall tillgångar och skulder användas till något ändamål
som årsmötet beslutar. Ev. kreditinstitut där klubben har skulder kan inlägga
veto mot upplösning.
Allmänt och bakgrund till klubbens bildande:
Småbåtsklubben Sandgrynnan är en ideell förening som bildats i samband med
bostadsbyggnationen på Sandudden i Ekerö. Klubben skall ge möjlighet för de
boende att ha båtplats i anslutning till sitt boende. Hamnen är belägen på
sydvästra delen av Sandudden och enbart avsedd för småbåtar. Båtens längd
begränsas till ca 5,2 meter och max bredd ca 2,2 meter. Hamnen är 1-2 (ca 1)
meter djup, varför (boende med) ”större” båtar får hänvisas till Ekerö Båtklubb
i mån av plats eller annan klubb.
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Stadgar:
§1 Klubbens ändamål:
Småbåtsklubben Sandgrynnan skall inom Sanduddens bostäder och
angränsande bostadsområde främja småbåtsägares intresse genom att
anordna båtplatser mm.
§2 Klubbens organisation:
Klubbens styrelse skall ha sitt säte i Sanduddens bostadsområde i Ekerö
kommun och bestå av minst 3 ordinarie styrelseledamöter och minst 1
suppleant.
Årsmötet väljer styrelsens ledamöter och suppleanter. Årsmötet utser även vid
behov övriga funktionärer. Denna rätt kan dock helt eller delvis överlåtas till
styrelsen.
§3 Medlemskap och utträde ur klubben:
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt till styrelsen och inval beslutas
av styrelsen.
Medlemmar uppdelas i:
- Aktiv medlem = Medlem som tecknat avtal om båtplats.
- Passiv medlem = Medlem som inte har båtplats.
Passiva medlemmar har inte rösträtt vid årsmöte. De har inte heller arbetsplikt.
Vid avflyttning från båthamnens närområde , skall båtplats återlämnas till
klubben och nyttjandeavgift återbetalas. Klubben skall då erbjuda båtplats till i
turordning av klubben upprättad kö.
§4 Avgifter:
Följande avgifter skall finnas:
- Nyttjande avgift för aktiv medlem
- Årsavgift
- Vinterplats
Avgifterna storlek bestäms av årsmötet. Eventuellt andra avgifter beslutas också
av årsmötet.
§5 Sammanträden:
Allmänna sammanträden är dels årsmöte och dels extra sammanträde. Årsmötet
hålls i Ekerö senast 1:a april (mars) året efter räkenskapsåret och kallelse sker
skriftligt till medlemmarna senast 10 dagar före årsmötet. Avgår ordförande
eller kassör under mandattiden kallar styrelsen klubbens medlemmar till extra
sammanträde för tillsättande av den vakanta posten. Extra sammanträde kan
utlysas även i andra fall då styrelsen anser sådant nödvändigt eller då minst 25
% av medlemmarna skriftligen begär detta hos ordföranden.

Föredragningslista vid årsmöte:
1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av 2 justeringsmän som jämte mötets ordförande justerar protokollet.
5. Uppläsning av föregående årsmötes protokoll.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Kassaberättelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av styrelse.
11. Val av funktionärer.
12. Val av revisor.
13. Val av revisorssuppleant.
14. Beslut av styrelsearvode och ersättning till funktionärer.
15. Fastställande av avgifter.
16. Behandling av motioner, som inkommit minst 6 dagar före årsmötet.
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.
Vid omröstning gäller enkel majoritet, vid lika röstetal fäller mötesordförande
avgörandet, eller om ordförande ej röstar så tillgrips lottning. Sluten omröstning
gäller om någon aktiv medlem så begär.
§6 Val av styrelse:
Val av styrelse och funktionärer sker på årsmötet och gäller för tiden till nästa
årsmöte. Styrelsen väljs på 2 år med växelvis val av hälften av ledamöterna
varje år. Ordförande och kassör får ej avgå samtidigt. Suppleanter väljs för 1 år.
§7 Styrelsens åligganden:
Styrelsen handhar klubbens angelägenheter och förvaltar dess tillgångar och
ansvarar härför inför klubben. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse
eller då minst två ledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig då alla
ledamöter är kallade och tre ledamöter är närvarande Suppleanter har rätt att
delta i styrelsens sammanträden och skall kallas till dessa. De har yttrande- och
förslagsrätt, men endast rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro. Avgår
styrelseledamot under mandattiden inkallas suppleant.

