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Stadgar för Umeå Motorbåtssällskap, UMS  
Beslut togs på årsmötet år 2000. 

 
§ 1 ÄNDAMÅL 

Umeå Motorbåtssällskap, med hemort i Umeå, har till ändamål att som en 
allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet 
lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. 

 
§ 2 MEDLEMSKAP 
   2.1              Medlemskap erhålles efter anmälan och inbetalning av årsavgift.  

Medlemskapet gäller även make eller maka och barn under 18 år 
2.2 Genom beslut på ordinarie möte kan medlem , efter förslag från styrelsen, utses 

till hedersmedlem, befriad från medlemsavgift. 
2.3 Medlem, som inte inom en månad efter avisering från kassören erlägger 

föreskriven avgift, anses ha utträtt ur sällskapet. 
   2.4 Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar sällskapet eller dess 

anseende kan av uteslutas av årsmötet. 
 
§3 BESLUTANDE ORGAN 

Sällskapets beslutande organ är 
3.1 Årsmöte 
3.2 Extra möte 

Styrelse   
 

§4 VERKSAMHETSÅR 
4.1 Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår 

 
§5 MEDLEMSAVGIFTER 
 Medlems och övriga avgifter skall fastställas av årsmötet och vara  
 betalda senast en månad efter avisering. Se § 2.3 
 
§6 ÅRSMÖTE 
6.1 Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad 
6.2 Kallelse för årsmötet meddelas senast 30 dagar i förväg. 
 
6.3 Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före 

årsmötet. 
6.4 Medlem äger vid årsmötet en röst. 

 
 
 
 
 
 



 
6.5 Årsmötet dagordning skall uppta följande ärenden:  

1 fråga om mötets utlysande 
2 fastställande av föredragningslista 
3 val av ordförande och sekreterare för mötet 
4 val av två justeringsmän tillika rösträknare 
5 föredragning av föregående årsmötesprotokoll 
6 redovisning av  styrelsens verksamhetsberättelse 
7 redovisning av kommittéernas verksamhetsberättelse 
8 redovisning av resultat- och balansräkning 
9 revisionsberättelsen 
10 ansvarsfrihet för styrelsen 
11 val av styrelse enligt § 8 
12 val av revisorer enligt § 9 
13 val av valberedning enligt § 10 
14 val av kommittéer och övriga val 
15 motioner och övriga av styrelsen förberedda frågor 
16 fastställande av medlemsavgifter 
17 budget för verksamhetsåret 
18 förslag till årsprogram 
19 i stadgeenligt ordning anmälda frågor 

 
§ 7 EXTRA MÖTE 

7.1 Extra föreningsmöte för behandling av viktiga brådskande ärenden hålls när 
styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 
en sjättedel av klubbens medlemmar.  

7.2 Kallelsen utsänds senast 30 dagar före mötet.  
 
7.3 Vid extra möte får endast de ärenden förekomma som föranlett mötet. 

 
§ 8 STYRELSE 
   8.1 Styrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar: 

20 representera motorbåtssällskapet 
21 vara sällskapets verkställande organ 
22 förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet 
23 upprätta berättelse om sällskapets verksamhet och föreslå inkomst-och 

utgiftsstat 
24 förvalta sällskapets medel och ta ansvar för dess ekonomi 
25 ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter 

8.2 Styrelsen skall bestå av följande  ledamöter: 
 ordförande 
 vice ordförande 
 sekreterare  
 kassör 
 tre ordinarie ledamöter vilka väljs för en tid av två år så att ordförande och 

sekreterare och två ordinarie ledamöter väljs vid årsmöte med udda årtal och 
övriga väljs vid jämna årtal. 
Två suppleanter väljs för en tid av ett år. 
 
 



8.3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av tre ledamöter 
 
8.4 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
 

 
§ 9 REVISION 

9.1 Motorbåtssällskapets verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid 
av två år och vilka avgår växlingsvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för 
en tid av ett år. 

9.2 Kassören skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revision före 
1 februari. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor 
före årsmötet. 

  
§ 10 VALBEREDNING 

10.1 Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant, valda av årsmöte för 
en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara 
valberedningens ordförande 

10.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före 
årsmötet. 

 
§ 11 KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER 

Inrättande av stående kommittéer med en mandattid på ett år. Ledamöter i sådan 
kommitté utses av årsmötet. Adjungering av nya ledamöter till kommitté kan 
göras av styrelsen. Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen 

 
§ 12 BESLUT OCH VAL 

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, om inte kvalificerad majoritet är 
särskilt föreskriven i dessa stadgar. Avgörandet sker genom öppen omröstning 
utom för det fall att vid val någon fordrar sluten omröstning. Vid fall av lika 
röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

 
§ 13 FIRMATECKNING 
 Umeå Motorbåtssällskap som firma tecknas av ordföranden eller kassören. 
 
§ 14 EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN 

För sällskapets emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade 
bestämmelser. 

 
§ 15 STADGEÄNDRING 

15.1 Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av möteskallelsen. 
15.2 För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 

majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten. Vid andra godkännandet 
skall paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
§16 MOTORBÅTSSÄLLSKAPETS UPPLÖSNING 
 Umeå Motorbåtssällskap kan inte upplösas så länge minst 20 medlemmar önskar 
 att sällskapet skall bestå. 
 

 
 



 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


