Stadgar för Svenska Hanseklubben
Fastställda på konstituerande möte 12 mars 2016

§ 1 Namn
Föreningens namn är Svenska Hanseklubben.
§ 2 Syfte
Föreningens ändamål är att främja Hanseägarnas båtintresse, skapa ett gemensamt forum där ägare
av Hansebåtar i Sverige kan utbyta erfarenheter och träffas för trevlig samvaro. Föreningens mål är
även att stärka Hansebåtarnas popularitet. Föreningen ska stimulera till engagemang hos
medlemmarna och utveckla en god social miljö samt arbeta och informera om tekniska förbättringar.
§ 3 Juridisk enhet
Hanseklubben är en självständig och fristående ideell förening.
§ 4 Medlemskap
4.1 Anslutning
Medlem intages i föreningen efter skriftlig ansökan som beviljats av styrelsen. Alla ägare av
Hansebåtar kan bli medlemmar. Även personer utan båt men med intresse för Hansebåtar kan bli
medlem. Medlemmar måste godta föreningens stadgar och måste också betala den av årsmötet
fastställda medlemsavgiften. Medlemskapet är giltigt först då medlemsavgift erlagts. För att ha
rösträtt på årsmöten måste medlemsavgift vara betald. Ett medlemskap ger en röst.
4.2 Medlem
Medlemskap kan utgöras av enskild person eller av familj (man/hustru/sambo, barn).
4.3 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som ej betalt medlemsavgift före verksamhetsårets slut
anses ha begärt sitt utträde.
4.4 Uteslutning
Medlemmar som skadar föreningen kan efter beslut från styrelsen uteslutas från föreningen. Vid
uteslutning återbetalas ej erlagt medlemsavgift.
4.5 Medlemsavgift
Årsmötet fastställer medlemsavgift.
4.6 Medlemskontakt
Det åligger varje medlem att själv se till att rätt e-postadress är angivet i föreningens
medlemsförteckning.
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§ 5 Beslutande organ
Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Extra årsmöte är föreningens beslutande
organ i frågor som föranlett dess inkallande. Styrelsen är föreningens beslutande organ då ordinarie
eller extra årsmöte inte är samlat.
§ 6 Ordinarie årsmöte
Föreningens verksamhetsår/räkenskapsår är lika med kalenderår.
Ordinarie årsmöte ska hållas innan utgången av mars månad. Kallelse sker via e-post samt anges på
föreningens hemsida, senast 3 veckor före mötet. Förslag från medlemmar, skall vara styrelsen
tillhanda senast vid januari månads utgång. Kallelsen skall innehålla styrelsens
verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, styrelsens förvaltningsberättelse för det
senaste räkenskapsåret, förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret samt i
förekommande fall styrelsens förslag och inkomna motioner. Alla medlemmar har tillträde till
årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röster som deltar i mötet. Fullmakt godtas inte.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.

Fråga om ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret.

9.

Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
12. Val av:
a. föreningens ordförande för en tid av två år
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b. övriga ledamöter för en tid av två år
c. revisor jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får ej styrelsens ledamöter delta
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
e. vid konstituerande årsmöte väljs styrelsens ordförande samt två ledamöter för en tid av två
år och tre ledamöter för en tid av ett år.
§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas då styrelsen eller minst 10 % av medlemmarna anser det nödvändigt. Mötet
organiseras som ett vanligt årsmöte.
§ 8 Styrelsen
Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande samt fem till åtta ledamöter. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare. Styrelsen bör bestå
av kvinnor och män. Föreningen leds av styrelsen som skall verka för att verkställa årsmötets beslut
samt tillvarata medlemmarnas intresse. Styrelsen kan upprätta kommittéer/arbetsgrupper för olika
uppdrag. Styrelsemöte ska protokollföras. Styrelsebeslut kräver majoritet, vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
§ 9 Firmatecknare
Styrelsen utser vem eller vilka inom sig som tecknar föreningen.
§ 10 Kretsar
Krets är en sammanslutning av medlemmar, som har till uppgift att inom ramen för Svenska
Hanseklubbens syfte skapa aktiviteter för medlemmar inom ett begränsat geografiskt område.
Kretsarna är Väst, Syd, Ost samt Norr. Varje krets har rätt till en representant i styrelsen. Krets kan
inom sig bilda lokala sektioner.
§ 11 Stadgar
Förändring i stadgar kräver 2/3-dels majoritet av givna röster och måste beslutas på årsmöte.
§ 12 Upplösning
Upplösning av föreningen kan bara beslutas på ordinarie årsmöte. Upplösning kräver 2/3-dels
majoritet av givna röster. Föreningens innestående medel tillfaller vid upplösning
Sjöräddningssällskapt, SSRS.
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