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STADGAR FÖR
HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN,
BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.
Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001.

HYC syfte.
HYC är en ideell förening vars syfte är att främja båtliv och gott sjömanskap bland dess utövare.
Föreningen har sin hemort i Helsingborg.

§ 1 Medlemskap.
Medlem inväljes av styrelsen efter skriftlig ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att sökanden kan komma att
motarbeta föreningens syfte eller på annat sätt skada föreningens verksamhet.
Medlem skall följa föreningens stadgar och de beslut som i vederbörlig ordning har fattats av
föreningen.
Medlem har rätt att deltaga i möten och sammankomster som anordnats för medlemmar, och har
rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Medlem äger icke rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
Hedersmedlem.
Genom beslut vid ordinarie årsmöte kan till hedersmedlem kallas person, som genom arbete inom
föreningen eller på annat sätt i synnerlig mån främjat föreningens intressen.
Utträde.
Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till styrelsen och är därefter
skild från föreningen.
Medlem som inte erlagt årsavgift före 31 mars, anses ha begärt sitt utträde om inte särskilda skäl
föreligger.
Uteslutning.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att
betala stadgade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet, syfte eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
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Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar.
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid
överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas.
Beslut om uteslutning får överklagas enligt RF´s stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne
medlemmen på föreskrivna avgifter.

§ 2 Organisation.
Föreningens gemensamma angelägenheter skall handhas av styrelsen, bestående av ordförande,
vice ordförande, sekreterare och kassör och högst ytterligare fem styrelseledamöter.
Föreningens verksamhet skall bedrivas i olika sektioner för att utföra det arbete som årsmötet
förelägger styrelsen.
Det åligger därutöver styrelsen;
att tillse att för föreningen bindande regler iakttas
att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
att ansvara för och förvalta föreningens medel
att förbereda årsmötet samt verkställa av årsmötet fattade beslut.
Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet och Svenska Seglarförbundet.

§ 3 Ekonomi och förvaltning.
Medlemsavgifter.
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställes av årsmötet. Årsmötet äger även rätt att
besluta om inträdesavgift och övriga avgifter för verksamhetens bedrivande.
Övriga intäkter.
Styrelsen skall verka för att föreningen kommer i åtnjutande av de ekonomiska stöd och bidrag,
som kan ställas till förfogande för föreningens verksamhet.
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Verksamhets- och räkenskapsår.
Föreningens ekonomi förvaltas av styrelsen, vars arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och
med årsmötet påföljande år. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 oktober
till och med den 30 september påföljande år.
Föreningens räkenskaper skall per den 30 september varje år sammanföras i fullständigt bokslut,
som jämte årsberättelsen skall överlämnas till revisorerna senast 31 oktober. Senast den 15
november skall revisorerna lämna skriftligt utlåtande, vari ansvarsfrihet till- eller avstyrkes.
Budget.
Det åligger föreningens kassör att tillsammans med redovisningsansvariga funktionärer upprätta
budget för varje räkenskapsår.
Budget skall omfatta samtliga redovisningsområden och vara så upprättad att jämförelser
kontinuerligt kan ske mot föreningens verkliga inkomst- och utgiftsredovisning.
Styrelse skall fastställa och vid årsmötet framlägga budget för nästkommande räkenskapsår
Attestordning.
Alla inkomna fakturor skall attesteras av ordföranden eller vice ordföranden
Revisorer.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie
årsmöte två revisorer jämte två revisorsuppleanter.
Firmateckning.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§ 4 Val av styrelse och funktionärer.
Styrelsen utses på fö1jande sätt:
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av
två år, på så sätt att halva antalet väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och övriga väljs vid
udda årtal. Första gången val äger rum skall dock halva antalet ledamöter väljas för en tid av ett
år.
Suppleanterna väljs alltid för en tid av två år.
Person som är anställd av styrelsen kan inte sitta med i densamma.
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Valberedning.
På ordinarie årsmöte utses en valberedning bestående av högst tre ledamöter. Sammankallande
ledamot, tillika ordförande, utses vid årsmöte. Valberedningen skall senast en vecka före utlyst
årsmöte till styrelsens ordförande inlämna förslag till val av styrelseledamöter och funktionärer
inom föreningens gemensamma organ. Förslaget skall även anslås på klubbhusets anslagstavla.

§ 5 Styrelsesammanträden.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden och styrelsen sammanträder då
ordföranden eller halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Styrelsemötena skall protokollföras. Protokollen skall justeras av ordföranden jämte en ledamot
och skall finnas tillgängliga för medlemmarna i klubbhuset.

§ 6 Ordinarie möten
Föreningen skall årligen hålla dels årsmöten före den 30 november och dels vårmöte före den 1
maj.
Kallelse.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet, vårmöte, extra möte skall avsändas till varje medlem
under hans i medlemsförteckningen angivna adress senast 14 dagar före respektive möte samt
inom samma tid anslås i klubbhuset.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
Rösträtt.
Medlem som i föreskriven ordning betalt sin avgift till föreningen och under året fyllt lägst 16 år
samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Rösträtt får utövas med fullmakt för högst en medlem.
Beslut.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom röstning. Om någon så påfordrar skall
röstningen vara sluten.
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Beslut bekräftas med klubbslag.
Vid röstning bestäms utgången genom enkel majoritet, om ej annat stadgas.
Uppstår lika röstetal vid öppen röstning skall ordföranden avgöra.
Uppstår lika röstetal vid sluten röstning skall lotten avgöra.

§ 7 Dagordning vid årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte skall fö1jande ärenden förekomma.
Vid årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
1. Mötet öppnas.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll, samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för den ekonomiska situationen.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av styrelse.
a. Val av ordförande för ett år
b. Val av ledamöter och suppleanter för två år
c. Val av revisorer för ett år
d. Val av revisorsuppleanter för ett år
e. Val av tre ledamöter i valberedning
10. Motion från medlem (skall vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet).
11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift.
12. Övriga frågor. (Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns upptagen på
dagordning för årsmötet)

§ 8 Dagordning vid vårmöte.
Vid ordinarie vårmöte skall följande ärenden förekomma.
1.
2.
3.
4.

Frågor nämnda under ”Dagordning vid årsmöte” punkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 12.
Val av ledamöter/funktionärer för vilka vakans uppkommit.
Ekonomisk rapport.
Information om program för verksamheten

§ 9 Extra möte.
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte.
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Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte i följande fall:
Om revisorn med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs
av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får de som krävt möte kalla till detta.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. Beträffande kallelse, rösträtt
och beslut gäller vad som sägs i §6.

§ 10 Ändring av stadgar.
Ändring av dessa stadgar får ske endast på ordinarie möte genom beslut som bifalls av minst tre
fjärdedelar av närvarande röstberättigade medlemmar. Påkallad ändring skall framgå av kallelse.

§ 11 Upplösning av föreningen.
Föreningen får upplösas enbart genom beslut av två på varandra fö1jande ordinarie möten enligt
§ 6. Beslut skall på varje möte bifallas av minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade
medlemmar.
Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens
tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall delgivas respektive specialförbund
medelst bestyrkta avskrifter och protokoll i ärendet, jämte förteckning över tillgångar och skulder
samt utlåtande av föreningens revisorer.

