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STADGAR 

 
Stadgar för Svenska Kryssarklubbens S:t Annakrets fastslogs vid kretsens bildande. Stadgarna 

antogs vid ordinarie årsmöte den 12 oktober 1964. Stadgarna är också godkända av 

Riksföreningens styrelse. Senaste revidering av stadgarna genomfördes 2006-10-19. 

 

§ 1 Kretsens syfte 

 

Svenska Kryssarklubbens S:t Annakrets har sitt säte i Norrköping med underavdelningar i 

Linköping, Motala och Västervik. Kretsen är en sammanslutning av Svenska Kryssarklubbens 

medlemmar bosatta i regionen eller medlemmar med intresse för kretsens 

verksamhetsområden. Kretsen har till uppgift att inom ramen för riksföreningens syfte arbeta 

för sådana båtlivsintressen som på grund av mera regional karaktär inte kan tillgodoses av 

riksföreningen. 

 

§ 2 Medlemskap 

 

Medlem av kretsen är varje medlem av riksföreningen, som anmält önskan att ingå i kretsen 

samt betalat stadgad kretsavgift. 

 

Uteslutande av medlem 

Medlem som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar kretsens anseende eller 

verksamhet kan styrelsen utesluta ur kretsen. Beslut om uteslutande fattas av minst 2/3 av 

styrelsens ordinarie ledamöter. Beslut samt motivering ska delges riksföreningens styrelse. 

 

§ 3 Kretsavgifter 

 

Årsmötet fastställer kretsavgiften. Beträffande kretsavgifternas inbetalning gäller § 2 i 

riksföreningens stadgar. 

 

§4 Räkenskapsår 

 

Kretsens räkenskapsår sammanfaller med riksföreningens räkenskapsår. 

 

§ 5 Styrelse 

 

Kretsens styrelse ska bestå av minst nio ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna ska vara 

medlemmar i kretsen. Styrelseledamöterna väljs på två år. Ordföranden och hälften av 

ledamöterna utses det ena året samt resterande hälften av ledamöterna det andra året. 

Styrelseledamöterna bör om möjligt vara geografiskt fördelade. Avgår styrelseledamot under 

valperioden kan styrelsen utse ersättare för den återstående mandattiden. Styrelsen ska 

konstituera sig inom 15 dagar efter det att styrelseval har skett. 

 

Beslut i styrelsen, undantaget § 2, andra stycket, fattas med enkel majoritet. Vid lika antal 

röster har ordföranden utslagsröst. Minst hälften av styrelsen måste vara närvarande för att 

styrelsen ska vara beslutsmässig. 

 

§ 6 Kommittéer och funktionärer 

 

Styrelsen kan vid behov tillsätta kommittéer och utse funktionärer. 
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§ 7  Allmänna bestämmelser angående kretsmöten 

 

Kretsens mötesform kan fördelas i årsmöten, extramöten och sammankomster. Kallelse med 

föredragningslista ska utgå senast tolv dagar före möte. Vid möte som inte utlyst enligt andra 

meningen i § 7, får inte besluts fattas. Ärende som inte är uppsatt på utsänd föredragningslista 

kan behandlas och beslut kan fattas i frågan om 2/3 av närvarande kretsmedlemmar så 

medger. 

Medlemsförslag till årsmöte ska lämnas till styrelsen senast en månad före årsmötet. Ärendet 

upptas då på årsmötets föredragningslista. 

På årsmöte och extra möte dessförinnan har de medlemmar som betalat årsavgift för det 

avslutande verksamhetsåret rösträtt. På extramöte har de medlemmar som betalat 

medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret rösträtt. Röstning med fullmakt tillåts inte. 

Omröstning hålls öppen. Den kan hållas sluten vid val om medlem begär det. Beslut fattas 

med enkel majoritet utom i frågor rörande paragraferna elva och tolv där 2/3 majoritet krävs. 

Vid lika röstantal har mötesordföranden utslagsröst. 

 

§ 8 Valberedning 

 

Förberedande av val utförs av en utsedd valberedning. Valberedningen ska bestå av tre 

ledamöter varav en är sammankallande. Två ledamöter utses det ena året och en ledamot det 

andra året. Samtliga väljs för två år. 

 

§ 9 Årsmöte 

 

Kretsens årsmöte ska hållas under perioden 1 oktober – 20 december. Mötet öppnas av 

styrelsens ordförande. Vid frånvaro av ordföranden öppnas mötet av vice ordföranden eller 

annan av styrelsen utsedd medlem. 

 

Vid årsmötet ska förekomma: 

1 Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 

2 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande. 

3 Val av två personer att jämte mötesordförande justera det protokoll, som ska skrivas 

vid mötet. 

4 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 

5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

6 Val enligt § 5 av ledamöter i styrelsen. 

7 Val av två revisorer samt en suppleant. 

8 Val av ledamöter till valberedningen. 

9 Fastställande av kretsavgifter. 

10 Inkomna ärenden enligt § 7. 

 

§ 10 Extra möte 

 

Styrelsen kan kalla till extra möte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte om det begärs 

av tio röstberättigade medlemmar. 

Mötet öppnas och leds av ordförande Vid frånvaro av ordföranden öppnas mötet av vice 

ordföranden eller annan av styrelsen utsedd medlem. 
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Vid extra möte ska förekomma: 

1       Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

2 Val av två personer att jämte mötesordförande justera det protokoll, som ska skrivas 

vid mötet. 

3        De frågor som föranlett mötets sammankallande. 

 

§ 11   Stadgeändringar 

 

För stadgeändring krävs beslut av kretsmöte med 2/3 majoritet. Ändringen ska godkännas av 

riksföreningens styrelse för att träda i kraft. 

 

§ 12  Upplösning av kretsen 

 

Beslut om upplösning av kretsen fattas endast av årsmöte och ett tidigast tre månader därefter 

stadgeenligt utlyst extra möte. Frågan ska vara upptagen på de utsända föredragningslistorna. 

Föredragningslistorna ska snarast efter upprättande skickas till riksföreningens styrelse. 

Riksföreningens styrelse har rätt att vara representerad vid frågans behandling under mötena. 

För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade 

kretsmedlemmarna. Upplöses kretsen ska dess tillgångar överlämnas till riksföreningen. 

 

§ 13 Upplösning av riksföreningen 

 

Upplöses riksföreningen, ska kretsen besluta om det framtida disponerandet av kretsens 

tillgångar. 

 


