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§ 1.Ordföranden skall ta initiativ till och leda styrelsens möten samt övervaka att fattade
beslut icke strider mot klubbens stadgar samt bevaka att fattade beslut effektueras.
Ordförande skall även när så erfordras representera klubben.
§ 2.Hamnkaptenen skall bevaka att klubbens inventarier, kajer, bryggor, byggnader och
markområden är i gott skick samt ansvara för att beslutade reparationer och
nyanskaffningar effektueras. Om planerade reparationer/nyanskaffning kan beräknas
överstiga 1/3 basbelopp skall anbud från minst två leverantörer införskaffas.
Hamnkapten skall även upprätta förslag till underhållsplan för kommande
verksamhetsår samt upprätta kostnadsbudget för detta att presentera på klubbens
årsmöte. Styrelsen kan ta beslut om högst två basbelopp. Belopp över detta tas av
årsmötet.
§ 3.Hamnkapten skall vara styrelsen behjälplig samt fördela hamn- och uppläggningsplatser
så att bästa utnyttjande av klubbens hamn- och uppläggningsområde sker.
Hamnkaptenen skall även övervaka att båtar i klubben är förtöjda enligt klubbens
ordningsregler. Hamnkaptenen skall årligen kräva in uppgifter om medlemmars båt
samt kopia på försäkringsbevis för denna.
§ 4.Samt samma för gäster vars ägare ansöker om eller innehar hamn- eller
uppläggningsplats samt meddela kassören vilka båtägare (medlemmar och gäster) som
är aktuella för debitering för detta.
§ 5.Kassören skall förvalta klubbens ekonomi och löpande sköta klubbens in- och
utbetalningar samt bokföring och vid varje styrelsemöte rapportera klubbens
ekonomiska ställning. Vidare skall kassören upprätta bokslut vid verksamhetsårets slut
för genomgång av revisorerna samt tillsammans med sekreteraren hålla klubbens
medlemsmatrikel och andelsförteckning uppdaterad.
§ 6.Sekreteraren skall protokollföra klubbens styrelsemöten samt tillsamman med kassören
hålla klubbens medlemsmatrikel uppdaterad. Vidare skall sekreteraren arkivera
klubbens protokoll (styrelse-, årsmötes- och medlemsmötesprotokoll) och övriga
handlingar av vikt.
§ 7.Övriga ledamöter skall medverka i styrelsearbetet efter vad som överenskommes internt i
styrelsen.
§ 8.Styrelsebeslut avgörs genom enkel majoritet. I händelse av lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst. Om ledamot reserverar sig mot beslut skall detta antecknas i protokollet.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
§ 9.

Klubben tecknas av ordföranden ensam samt av styrelsemedlemmar två i
förening. Klubbens bank- och postgirokonton tecknas förutom av ovanstående även av
kassören ensam. Utbetalningar utöver 1/3 basbelopp skall godkännas av två
styrelsemedlemmar.

