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Stadgar för KLUBB SAGA 
Org. nr. 802435-3594 

www.sagaklubben.se  

 

§1. Klubbens syfte Klubb Saga som bildades 1998-06-13 skall verka för gemenskap 

och erfarenhetsutbyte i båtfrågor mellan klubbens medlemmar 

samt bevaka och driva frågor av gemensamt intresse för i första 

hand Sagabåtsägare.  

 

§2. Firma  KLUBB SAGA är sedan 2007 registrerad som ideell förening.  

§3. Firmatecknare Klubben tecknas av ordförande och kassör i förening. Postgiro- 

och bankkonto tecknas dock av ordförande och kassör var för sig.  

§4. Verksamhetsår Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.  

§5. Beslutande organ Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet eller medlemsmöte. 

§6. Verkställande organ Styrelsen är klubbens verkställande organ.  

§7. Medlem Medlemskap beviljas båtägare, dess besättning och andra personer 

med intresse för klubbens verksamhet, mot erläggande av fastställd 

medlemsavgift och registrerad i klubbens register.   

Medlemmen ansvarar själv för att de egna uppgifterna i 

medlemsregistret såsom e-postadress, postadress och 

telefonnummer hålls aktuell.  

 Medlem som trots påminnelse ej betalt medlemsavgift senast 31 

maj utgår ur medlemsregistret.  

 Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem efter förslag 

från annan medlem. Hedersmedlemskapet utdelas under ordinarie 

årsmöte. Stor återhållsamhet är dock att föredra, endast 

medlemmar som gjort klubben stora förtjänster bör komma i fråga. 

§8. Röstberättigad och  Röstberättigade och valbara vid års- och medlemsmöten är  
valbar medlem  medlem som erlagt årsavgift till föreningen. 

Medlem kan via fullmakt vara ombud för frånvarande medlem. 

Fullmakt ska kunna uppvisas och då endast för en (1) icke 

närvarande registrerad medlem! 

 

§9. Ordförande  Ordförande för föreningens styrelse väljs av årsmötet för en 

mandattid av ett år, omval kan ske.  

§10. Styrelsen  Styrelsen i övrigt skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och 

  väljs av årsmötet för en mandattid om två år.  
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Om ledamot avgått i förtid eller skiljts från sitt uppdrag och dennes 

mandatperiod inte går ut i samband med årsmöte görs ett 

fyllnadsval på ett år av ledamot. 

Om en helt ny styrelse väljs på årsmötet ska halva styrelsen väljas 

på ett år. Övriga ledamöter ska då väljas på två år. 

Till styrelseledamöter får inte väljas person som samtidigt har 

annan förtroendepost eller har speciella personliga intressen som 

kan misstänkas sätta personen i jävsställning. 

 

Styrelsen skall inom sig konstituera sig enligt följande: 

o vice ordförande 

o sekreterare 

o kassör 

o övrig ledamot 

 

  Styrelsen skall: 

o sköta klubbens tillgångar 

o tillse att för kassa och bokföring sköts på ett betryggande sätt 

o årligen till årsmöte avge verksamhetsberättelse över klubbens 

verksamhet och ekonomi 

o årligen framlägga en verksamhetsplan med för föreningen 

viktiga aktiviteter, exempelvis eskadrar 

o hålla arkiv över klubbens handlingar 

o ansvara för klubbens medlemsuppgifter gentemot GDPR 

o styrelsen kan till sina möten adjungera övriga personer efter 

behov 

o se till att alla medlemmar kan hålla sig informerade om 

klubbens aktiviteter genom information på hemsida och 

Facebook 

 

§11. Tid för årsmöte Årsmötet skall senast hållas under mars månad. Finns hinder för 

detta skall medlemmarna hållas löpande informerade om orsaken 

därtill samt styrelsens förslag till nytt datum.  

§12. Dagordning årsmöte Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden tas med i dag-

ordningen.  

1. mötets öppnande 

2. fråga om mötet kallats enligt stadgarna 

3. fastställande av röstlängd 

4. val av ordförande för mötet 

5. val av sekreterare för mötet 

6. val av två justerare, tillika rösträknare 

7. fastställande av dagordning 

8. styrelsens berättelse 

9. revisorernas berättelse 

10. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. propositioner från styrelsen 
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12. motioner från medlemmarna 

13. verksamhetsplan för kommande år 

14. styrelsens förslag till budget 

15. styrelsens förslag till medlemsavgift 

16. val av ordförande 

17. val av styrelse  

18. val av revisorer  

19. val av valberedning 

20. övriga frågor 

21. metod och tid för justering av mötesprotokollet 

22. avslutning av mötet 

 

§13. Revisor För att granska klubbens verksamhet och skötsel ska årsmötet välja 

två revisorer på ett år varav en sammankallande. Minst en av 

revisorerna bör ha kunskap om och erfarenhet av revisionsarbete.  

Till revisor får inte den väljas som ingått i styrelsen under den 

räkenskapsperiod revisionen omfattar, har ett nära släktskap eller 

beroendeförhållande till styrelsens ledamöter.  

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor 

före årsmöte.  

 

§14. Valberedning Årsmötet ska välja en valberedning på ett år bestående av två 

personer, varav en är sammankallande. Valberedningens uppgift är 

att ge förslag till årsmötet på ordförande, styrelseledamöter och 

revisorer. 

Valberedningen ska presentera sitt förslag så tidigt som möjligt, 

dock senast vid årsmötet.  

 

§15. Kallelse till möte Styrelsen skall kalla till årsmöte eller till medlemsmöte, senast fjorton 

dagar före fastställt datum.   

 Medlemsmöte kan även hållas när styrelsen eller revisorerna finner att 

det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver 

detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det 

eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra 

medlemsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. 

 

Årsmötet eller extra medlemsmötet kan ske antingen fysiskt och/eller 

digitalt. Kallelsen skall skickas som e-post till respektive medlem och 

anslås på hemsidan och skall innehålla tid, plats och tillvägagångssätt. 

Dagordning och underlag för mötet skall skickas ut senast två veckor 

före mötet. 

  

 

§16. Styrelsemöte Ordförande bör kalla till styrelsemöte senast 5 dagar före mötet, 

dagordning och underlag för mötet medskickas.  
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Mötet kan ske antingen fysiskt och/eller digitalt. 

Ledamot som är förhindrad att närvara, ska snarast meddela detta till 

ordföranden. 

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i den ordning som anges och 

ordförande, eller vid dennes frånvaro vice ordförande, samt minst hälften 

av ordinarie ledamöter är närvarande. 

Styrelsemöte hålls normalt med enbart styrelsen som deltagare, dock kan 

styrelsen tillåta annan närvaro samt vid behov adjungera andra personer.  

 Styrelsebeslut tas som majoritetsbeslut bland dem som röstar. Vid lika 

röstetal gäller den mening som ordföranden företräder utom vid 

personval som avgörs genom lottning.  

 Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om samtliga 

närvarande röstberättigade ledamöter är ense om att ta upp frågan.  

 Ledamot får inte delta i beslut i fråga som denne har eget intresse i.  

 Den som deltagit i avgörandet av ärende anses ha accepterat beslutet om 

inte reservation anförs mot beslutet. Reservation ska anmälas före 

sammanträdets slut.  

 Protokoll ska föras vid varje styrelsesammanträde. Protokoll ska minst 

innehålla tid och plats för sammanträdet, deltagande ledamöter, kort 

beskrivning av ärendena, styrelsens beslut samt anförda reservationer. 

Protokollet ska justeras av mötesordföranden.  

  

§ 17. Stadgeändring För ändring av klubbens stadgar krävs majoritetsbeslut vid två 

medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Mellan de två mötena 

skall minst två månader förflyta.  

§ 18. Upplösning För upplösning av KLUBB SAGA krävs att minst 90 % av det på 

medlemsmötet representerade röstetalet enas om ett sådant beslut. Om 

klubben upplöses skall dess behållna tillgångar tillfalla 

Sjöräddningssällskapet, SSRS, Org.nr. 857201-7179  

 
  
 

Dessa stadgar är antagna på årsmötet 2021-03-25 och årsmötet 2022-03-29 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Ordförande 


