STADGAR FÖR
ESKADERKLUBBEN TOBIS
2018:2

Eskaderklubben Tobis är en förening för likasinnade långseglare.
Huvudsyftet är att varje år ordna en eskadersegling.
Att segla eskader skall vara tryggt, roligt och lärorikt.
Den sociala samvaron är en väsentlig del av klubbens aktiviteter.

Denna stadgeversion antogs på Årsting 2018-11-25
Hemsida finns på sajtadress: www.tobiseskader.se
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§1

Eskaderklubben Tobis är en allmännyttig ideell förening med ändamål att
ordna eskaderseglingar, skapa trevnad bland medlemmarna och verka för
ökad kunskap om sjömanskap och samarbete till sjöss. Klubbens valspråk
är "mot nya spännande mål".

§2

Ordinarie Årsting (Årsmöte) är klubbens högsta beslutande organ. Extrating
(extra medlemsmöte) är klubbens beslutande organ i frågor som föranlett
dess sammankallande. Ett Tobisråd (Styrelse) är klubbens beslutande organ
då Årsting eller Extrating ej är samlat.

§3

Klubbens angelägenheter hanteras av ett Tobisråd som väljs av
medlemmarna vid Årstinget. Tobisrådets ledamöter består av:
 Ledartobis
(Ordförande)
 Penntobis
(Sekreterare)
 Krontobis
(Kassör)
 Festtobis
(Klubbmästare)
 Långtobis
(Eskaderledare)

§4

Valperiod för ledarmöter i Tobisrådet är normalt två år. Under år med udda
årtal väljs Ledartobis och Krontobis. Under år med jämnt årtal väljs
Penntobis och Festtobis. Långtobis väljs för ett år. Den som tidigare tillhört
Tobisrådet är valbar när ett år förflutit sedan denne lämnat sitt uppdrag.
Dock kan, om ingen annan lösning visar sig möjlig, ledamot omväljas för upp
till två perioder i följd.

§5

Till att granska Tobisrådets verksamhet och ekonomiska förvaltning, väljs vid
Årstinget, för ett år i sänder, en Revisor. Vid val av Revisor är ledamöter i
Tobisrådet inte röstberättigade.

§6

En ny valberedning utses vid Årstinget med uppgift att till kommande Årsting
föreslå ledamöter till Tobisrådet och Revisor. Valberedningen består av
minst två personer. Ingen ledamot i Tobisrådet får vid valtillfället ingå i
valberedningen. En person i valberedningen utses som sammankallande.

§7

Ledartobis skall för varje verksamhetsår avge verksamhetsberättelse över
flykter och andra aktiviteter, medlemsutveckling och framtidsplaner.

§8

Krontobis ansvarar för att årsredovisning föreläggs Tobisråd och Revisor i
god tid inför Årstinget.
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§9

Föreningens firma tecknas var för sej av Ledartobis och Krontobis.
Teckningsrätten överförs i samband med Årstingets avslut.

§ 10 Tobisrådet sammankallas av Ledartobis, eller av tre av rådets medlemmar
gemensamt. Tobisrådet är beslutsmässigt då alla dess ledamöter blivit
kallade till mötet och minst tre ledamöter är närvarande.
§ 11 För alla beslut i Tobisrådet krävs att minst hälften av rådets samtliga
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får Ledartobis besluta
att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Sådant beslut skall protokollföras vid det närmast
därefter följande rådsmöte. Vid sammanträde skall protokoll föras.
Protokollen från rådsmöten är tillgängliga för alla medlemmar.
§ 12 Klubben är öppen för alla fysiska personer som kan visa intresse för
långsegling och klubbens verksamhet. Efter medlemsansökan, åtföljd av
medlemsavgift, registreras medlemskap av Tobisrådet.
§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter innebär att medlem:
 skall följa klubbens stadgar och beslut av klubbens beslutande organ.
 skall betala medlemsavgift och övriga avgifter beslutade av klubben.
 har rätt att rösta på Årsting och Extrating.
 har rätt att inkomma med förslag till Årsting.
 har rätt att deltaga i klubbens olika aktiviteter.
 har rätt till information om klubbens verksamhet.
§ 14 Tobisrådet har rätt att utse person till hedersmedlem. Hedersmedlem är
befriad från medlemsavgift och saknar rösträtt, men informeras om, och kan
deltaga i, klubbens aktiviteter.
§ 15 Tobisrådet kan avsluta medlemskap, under förutsättning att medlem:
 genom egen begäran ansökt om utträde.
 trots anmaning inte har betalt medlemsavgift.
 inte följer klubbens stadgar.
 motarbetar klubbens verksamhet eller ändamål.
Medlemskapet upphör genom notering i rådsprotokoll. Medlem kan begära
att frågan om uteslutning överprövas vid Årsting.

-3-

§ 16 Klubbens verksamhetsår är normalt perioden 1 oktober - 30 september.
Tobisrådet kan vid behov besluta om justerade datum för verksamhetsår.
§ 17 Klubben håller Årsting senast den 15 december varje år. Till Årsting skall
medlemmarna kallas senast två veckor i förväg. Vid Årsting skall följande
punkter förekomma:
 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
 Godkännande av att mötet blivit rätt sammankallat.
 Verksamhetsberättelse (medlemsutveckling, aktiviteter, framtidsplan).
 Årsredovisning (balans- och resultaträkning, samt budget).
 Revisors granskningsberättelse.
 Fastställande av balans- och resultaträkning.
 Fråga om ansvarsfrihet för Tobisrådet.
 Fastställande av medlemsavgift och budget.
 Val av ledamöter i Tobisrådet (valberedningens förslag).
 Val av Revisor (valberedningens förslag).
 Val av valberedning.
 Förslag från rådet och från medlemmar.
 Flykter och färdmål (nästa sommar och kommande år).
 Aktiviteter och trivselarrangemang.
 Övriga frågor.
§ 18 Ledartobis, eller minst fem medlemmar, kan kalla till Extrating. Till Extrating
skall alla medlemmar kallas senast två veckor i förväg. Vid Extrating får
endast de frågor avgöras för vilka mötet utlysts.
§ 19 Ändring eller avsteg från stadgarna kan endast göras vid Årsting, om minst
tre fjärdedelar av medlemsrösterna är ense om detta. Vid beslutade
ändringar och medvetna avsteg skall detta vara tydligt protokollfört.
§ 20 Förslag om upplösning skall omedelbart skriftligen delgivas samtliga
medlemmar. För beslut om klubbens upplösning fordras att tre fjärdedelar
av, vid ett Årsting, närvarande medlemmar är ense. Vid klubbens upplösning
skall dess tillgångar fördelas lika mellan medlemmar och/eller skänkas till
välgörande ändamål enligt medlemmarnas beslut.
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