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Stadgar för Fjordklubben 
 
§1 Firma 

Föreningens firma är Fjordklubben. 
 

§2  Ändamål och verksamhet 
Fjordklubben är en ideell förening vars ändamål är att sprida kunskap om 

och värna om Fjord-båtar samt även de båtmärken som har haft 
företagsmässiga relationer till Fjordmärket i form av förvärv och ägarskap. 

 
Styrelsen äger rätt att utse kontaktmän som representanter för 

Fjordklubben utanför Stockholmsområdet samt i Norden. 
Fjordklubben skall i huvudsak bedriva sin verksamhet i Sverige. 

 

§3 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

 
§4 Medlemskap och uteslutning 

Rätt till inträde äger var och en som betalar sin årsavgift och godkänns av 
styrelsen. Medlem som utan giltig orsak underlåter att inbetala årsavgiften 

eller kränker klubbens syften kan av styrelsen uteslutas. 
 

§5 Årsavgift 
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska 

beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och 
inom den tid som styrelsen bestämmer. 

 
§6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av minst 3 personer, ordförande, sekreterare och 

kassör. Ordförande och kassör väljs för en tid av två år växelsvis så att 
ordföranden väljs ett år och att kassören väljs följande år. Övriga 

ledamöter väljs för ett år. Styrelsen konstituerar övriga poster inom sig 
själv. 

 
§7 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen 
utser till särskilda firmatecknare. Fjordklubbens bankkonto och postgiro 

tecknas av kassören och ordföranden var för sig. 
 

§8 Revisorer 
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två revisorer för tiden 

fram till slutet av nästa föreningsstämma. 
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§9 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är 1 Januari till 31 December. 

 
§10 Verksamhetsberättelse 

Styrelsen ska lämna verksamhetsberättelse till revisorerna senast 2 
veckor före ordinarie föreningsstämma. 

 
§11 Ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls före mars månads utgång. Vid ordinarie 
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

 
1. Val av ordförande vid stämman och val av 

protokollförare. 
2. Godkännande av röstlängden. 

3. Val av en eller två justeringsmän. 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
5. Fastställande av dagordningen. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 
och revisionsberättelsen. 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten 

enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras. 
8. Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna. 

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och 
revisorerna. 

10. Budget. 
11. Medlemsavgift. 

12. Val av styrelseledamöter. 
13. Val av revisorer. 

14. Övriga ärenden. 

 
 

§12 Kallelse och andra meddelanden 
Kallelse till föreningsstämma och båtträffar sker via e-post och/eller på 

anslagstavlan på Fjordklubbens hemsida. Kallelse skall ske senast två 
veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra 

föreningsstämma. 
 

§13 Hedersmedlemmar 
Styrelsen har möjlighet att utse hedersmedlemmar som har utfört 

förstjänstfulla insatser för klubbens verksamhet. En hedersmedlem blir 
belönad med ett diplom samt ett ständigt medlemskap i klubben. 
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§14 Upplösning 
Beslut om ändringar av dessa stadgar eller upplösning av klubben ska ske 

vid två efter varandra hållna föreningsstämmor, varav en skall vara 
ordinarie föreningsstämma. Upplöses Fjordklubben skall dess tillgångar 

tillfalla Sjöräddningssällskapet, SSRS.  
 

§15 Övrigt 
Dessa stadgar gäller, om de godkänns, från och med datumet för 

klubbens årsstämma 2015. 
 


