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Stadgar för Princess Yacht Club of Sweden u.p.a.
§1

Föreningens namn: Föreningen benämnes Princess Yacht Club of Sweden vilken
benämning utgör föreningens firma.

§2

Föreningens ändamål och verksamhet
1. Föreningen bildades den 27 september 1986 och har till uppgift att tillvarataga
medlemmars specialintresse för Princessbåtar oberoende av modell och tillverkningsår.
Princess Yacht Club of Sweden anordnar årligen båtträffar, tematräffar samt har en
egen klubbtidning som ska spegla klubbens aktiviteter samt vara ett forum för tips och
idéer som för vår verksamhet framåt.
2. I övrigt iakttaga och bevaka medlemmarnas gemensamma intressen.
3. Princess Yacht Club of Sweden är en ideell verksamhet som ej är redovisningsskyldig
för mervärdesskatt samt myndighetsdeklarationer.

§3

Medlem.
Princess Yacht Club of Swedens medlemmar utgörs av ägare eller f.d. ägare av
Princessbåt. Medlemskap erhålls via ansökningshandling som behandlas av styrelsen

§4

Avgång och uteslutning av medlem.
Medlem, som senast en månad innan hans årsavgift förfaller till betalning, till styrelsen
anmäler sin avsikt att utgå ur Princess Yacht Club of Sweden, befrias fr o m
förfallodagen från sitt medlemskap.
Medlem som icke, efter en skriftlig påminnelse, senast två månader efter förfallodagen
erlagt årsavgift, kan av styrelsen avregistreras.
Styrelsen äger rätt att ur Princess Yacht Club of Sweden utesluta medlem, om därtill
finnes synnerliga skäl och om minst hälften av styrelsens samtliga medlemmar är ense
om uteslutningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid icke.

§5

Styrelse.
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter.

§6

Styrelse.
Val.
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot och suppleant
är två år. Första gången val äger rum, skall halva antalet ledamöter och suppleanter
väljas på endast ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig
själv och utser sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

§7

Styrelse.
Kallelse till sammanträde.
Kallelse till styrelsesammanträden, vilken skall innehålla uppgift om förekommande
ärenden skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. Suppleanter
skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande
ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till
ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe.

§8

Styrelse.
Beslutförhet, protokoll.
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande samt kallelse
skett i behörig ordning. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen
utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens
beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal,
avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av
ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse, om
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan
reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut, skall föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut
samt anförda reservationer. Protokoll skall justeras av ordförande eller annan ledamot
som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9

Styrelsens förvaltning.
Styrelsen skall
1. Förvalta föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3. Föra förteckning över föreningens medlemmar.
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi.

§10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie
föreningsstämma utse revisor och en suppleant. Mandattiden för revisorerna samt
suppleant är ett år.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 8 veckor före ordinarie
stämma.
§11 Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 till 31/12.
§12 Medlemsavgift:
Årsmötet (föreningsstämma) bestämmer - efter förslag från styrelsen - storleken på årsoch inträdesavgiften.

§13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad, på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Extra stämma sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det
- för att behandla viss angiven fråga- påfordras av medlemmar, som tillsammans
representerar 10 % eller mindre (enligt lag) av föreningens totala röstetal vid
föreningsstämman begär extra stämma. Extra stämma skall även sammankallas om
revisorer skriftligen begär detta.
§14 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen och ske, genom skriftlig kallelse.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid
och plats för stämman vilka ärenden som skall förekomma på stämman.
§15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningen verksamhet. Motion, som
skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari
månad.
Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna
tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§16 Dagordning vid stämma.
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman(normalt föreningens sekreterare)
3. fråga om mötets behöriga utlysning
4. val av två justeringsmän
5. styrelsens och revisorernas berättelse
6. ansvarsfrihet för styrelsen
7. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
9 val av styrelse och styrelseordförande
10. val av revisorer
11. fråga om val av valberedning
11. övriga frågor
§17 Protokollsjustering
Tillgänglighållande.
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgänglig för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.
§18 Upplösning av föreningen.
Vid upplösning av föreningen fördelas föreningens tillgångar genom styrelsens försorg
mellan lämpliga instutitioner som främjar säkerhet och glädje till sjöss, t ex
Sjöräddningssällskapet.

