
 

Stadgar för Svenska Kryssarklubben 

Väster Mälarkretsen 
 
Antagna vid kretsbildningsmöte 26 oktober 1995. 

 
 
§ 1 Kretsen 
 

Kretsen är en sammanslutning av medlemmar i Svenska Kryssarklubben, riksförening 
för turist- och långfärder till sjöss (i fortsättningen benämnt SXK) i orter runt västra 
Mälaren. Kretsen har till uppgift att, inom ramen för SXK stadgar och syften, arbeta för att 
tillvarata lokala eller regionala medlemsintressen. 

 
§ 2 Medlemsskap 
 

Kretsmedlem, är medlem i SXK som anmält önskan att tillhöra kretsen och erlagt 
fastställd kretsavgift. Familjemedlemskap gäller i enlighet med SXK stadgar. 
 
Uteslutning av medlem i SXK medför automatiskt uteslutning ur kretsen. 

 
§ 3 Kretsavgifter 
 

Årsavgift till kretsen fastställs av årsmötet. 
 
För inbetalning av årsavgift gäller SXK stadgar § 2 tredje stycket. 

 
§ 4 Räkenskapsår 
 

Kretsens räkenskapsår sammanfaller med SXK. (SXK stadgar § 2) 
 
§ 5 Styrelse 
 

Kretsstyrelse utses på årsmöte. Kretsstyrelsen ska bestå av kretsordförande och minst 4 
övriga ledamöter för vilka det ska finnas minst 2 ersättare. Endast kretsmedlemmar är 
valbara. Vid utseende av ledamöter och ersättare ska geografisk representation från 
Västerås, KAK-regionen och Eskilstuna/Torshälla-området tillgodoses. 
 
Kretsordförande utses på ett år. Övriga ledamöter utses på två år och på ett sådant sätt att 
halva antalet väljs vartannat år. Ersättare utses på ett år. 
 



Avgår ledamot eller ersättare ur kretsstyrelsen under valperioden kan styrelsen utse person 
som ersätter den avgångne till nästa årsmöte. 
 
Kretsstyrelsen ska konstitueras inom 15 dagar efter styrelseval. Vid konstitueringen utser 
styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare samt övriga 
funktionärer. 
 
Ersättare ska alltid kallas till styrelsemöte och har yttranderätt men ej rösträtt på mötet. 
 
Ersättare inträder för ledamot i den ordning de valts vid årsmötet. 
 
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande/vice ordförande och minst 2 ledamöter är 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, för beslut krävs dock att minst tre i styrelsen 
är ense. 
 
Styrelsens verksamhet ska granskas av en av årsmötet utsedd revisor. För vald revisor ska 
finnas en ersättare. 

 
§ 6 Kommittéer, funktionärer 
 

Kretsstyrelsen utser erforderliga kommittéer, funktionärer och kontaktpersoner. 
Kretsstyrelsen kan besluta om adjungering av kretsmedlem, ledamot av styrelse eller 
funktionär i annan krets, eller SXK-funktionär till styrelsen. 

 
§ 7 Kretsens möten 
 

Kretsmöten är årsmöte och extra möten. Till möte ska kallelse med dagordning vara 
utsänd senast 10 arbetsdagar före mötesdagen. För att beslut ska kunna tagas måste mötet 
vara stadgeenligt utlyst. 
 
Ärende som ej upptagits på utsänd dagordning för årsmöte får behandlas. För beslut i 
sådant ärende ska minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade kretsmedlemmar 
genom omröstning lämna sitt medgivande. På extra möte får endast ärende som upptagits 
på dagordningen behandlas. 
 
Röstberättigad på årsmöte och extra möte är kretsmedlem som fyllt 18 år. 
 
Omröstning är normalt öppen. Vid personval ska omröstning vara sluten om så begärs av 
närvarande röstberättigad kretsmedlem. 
 
Röstning med fullmakt är inte tillåten. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet utom när stadgarna föreskriver annat. Vid lika röstetal 
har mötesordförande utslagsröst. 
 
Ärende som kretsmedlem önskar få behandlat på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen 
tillhanda senast en månad före dagen för årsmötet. Sådant ärende ska upptagas på mötets 
dagordning. 

 



§ 8 Valberedning 
 

För förberedande av val ska en valberedning utses av årsmötet. Valberedningen ska bestå 
av tre kretsmedlemmar varav en sammankallande. I valberedningen bör i möjligaste mån 
representation från Västerås- KAK- och Eskilstuna/Torshälla-regionerna tillgodoses. 

 
§ 9 Årsmöte 
 

Årsmöte ska äga rum inom tidsperioden 1 oktober - 20 november. Styrelsen förbereder 
årsmötet och utsänder kallelse och dagordning. Årsmötet öppnas av kretsordförande. Om 
denne är frånvarande inträder vice ordförande eller kretsmedlem som vidtalats av 
styrelsen. 
 
Årsmötet ska innefatta: 
l. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
2. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll. 
3. Upprättande av röstlängd. 
4. Fråga om mötet är utlyst enligt kretsens stadgar. 
5. Val av två kretsmedlemmar som jämte mötesordförande ska justera mötets 
 protokoll, tillika rösträknare. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för det gångna 
 verksamhetsåret. 
7. Revisorernas rapport. 
8. Beslut med anledning av den ekonomiska rapporten. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Val av kretsordförande, ledamöter och ersättare i kretsstyrelsen enligt § 5. 
11. Val av revisor och ersättare enligt § 5. 
12. Val av kretsens representant samt ersättare enligt § 17 i SXK stadgar. 
13. Val av valberedning enligt § 8. 
14. Av kretsmedlemmar väckta förslag enligt § 7. 
15. Verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår. 
16. Fastställande av kretsavgifter. 

 
§ 10 Extra möte 
 

Kretsstyrelsen kan vid behov utlysa extra möte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra 
möte om minst 10 av kretsmedlemmarna begär detta med angivande av mötets ändamål. 
 
Mötet leds av kretsordförande. Om denne är frånvarande inträder vice ordförande eller av 
styrelsen anmodad kretsmedlem. 
 
Extra möte ska innefatta: 
1. Fråga om mötet är utlyst enligt kretsens stadgar. 
2. Val av två medlemmar som jämte mötesordförande ska justera mötets protokoll, 
 tillika rösträknare. 
3. De frågor som föranlett mötets utlysande. 

 
§ 11 Stadgeändringar 
 

För ändring av stadgarna erfordras beslut av kretsmöte med 2/3 majoritet. Ändringen 
träder i kraft först efter godkännande från SXK styrelse. 



 
§ 12 Upplösning av kretsen 
 

Beslut om kretsens upplösning ska fattas på två kretsmöten, ett årsmöte och därefter på ett 
stadgeenligt utlyst extra möte. Sådant extra möte får utlysas tidigast tre månader efter 
årsmötet. Frågan ska vara upptagen på de utsända föredragningslistorna. SXK styrelse äger 
rätt att vara representerad på de aktuella mötena och ska därför tillställas 
föredragningslistorna så snart de är uppgjorda. 
 
För beslut om upplösning erfordras 2/3 majoritet av på respektive möte närvarande 
kretsmedlemmar. 
 
Upplöses kretsen ska dess tillgångar överföras till SXK. 
 
Vid upplösning av kretsen ska vid revision av förvaltningen för upplösningsåret och 
närmast föregående verksamhetsår, deltaga revisor utsedd av SXK styrelse. Frågan om 
ansvarsfrihet kan av denne underställas SXK styrelse 
 
Upplöses SXK, upplöses kretsen automatiskt. Kretsens tillgångar efter slutbetalning av 
skulder, överlämnas till Sjöräddningssällskapet. 

 


