Svenska Beneteau- och Jeanneauklubben
www.beneteauklubben.org

www.jeanneauklubben.se

Välkomna till det första gemensamma årsmötet för

Svenska Beneteau- och Jeanneauklubben
De senaste åren har båda klubbarna samverkat främst genom vår- och höstträffar och med
gemensamma föredrag i samband med årsmöten. Planer fanns även för fler gemensamma
aktiviteter under sommaren 2020, men på grund av Corona fick vi skjuta fram dessa.
För klubbarnas långsiktiga överlevnad och välmående är sammanslagning en möjlighet att
spara kostnader samtidigt som medlemsantalet ökar och möjligheterna till gemensamma
aktiviteter blir större. Möjlighet till sponsring blir också större med fler medlemmar.
För båda klubbarna gäller dessutom att det varit svårt att rekrytera
styrelseledamöter/funktionärer samt att medlemsantalet sjunkit.
Beslut om sammanslagning har nu tagits av båda klubbarnas årsmöten och detta årsmöte
blir det första gemensamma.
•
•
•

Beneteauklubben införlivar nu Jeanneauklubben i en gemensam klubb.
Stadgarna ändras så att klubben kan inkludera Jeanneaubåtar och dess
ägare/anhängare.
Jeanneauklubbens tillgångar kan överföras till den gemensamma klubben enligt
bifogad budget.

Väl mött på vårt digitala årsmöte!

Ordförande Beneteauklubben
Eva Söderstedt
Skärkarlshöjden 9
133 70 Dalarö
Tel: 0735 03 11 15
E-post:ordforande@beneteauklubben.org

Ordförande Jeanneauklubben
Lars Harlin
Bordtennisvägen 3
743 41 Storvreta
Tel: 070 317 06 36
E-post:info@jeanneauklubben.se
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Extra Årsmöte 2021
Tid: den 8 april 2021 kl 19.30
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Frågan om mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Styrelsens förslag till beslut
a. Start av Beneteau- och Jeanneauklubbarna till en gemensam klubb –
se separat skrivelse
b. Antagande av stadgar
c. Beslut om namn på klubben
d. Budget och avgifter
8. Val av styrelseordförande och val av övriga styrelseledamöter
9. Val av revisorer och revisorssuppleant
10. Val av valberedning
11. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
a. Information om aktiviteter som planeras under säsongen
12. Mötets avslutande

Ordförande Beneteauklubben
Eva Söderstedt
Skärkarlshöjden 9
133 70 Dalarö
Tel: 0735 03 11 15
E-post:ordforande@beneteauklubben.org

Ordförande Jeanneauklubben
Lars Harlin
Bordtennisvägen 3
743 41 Storvreta
Tel: 070 317 06 36
E-post:info@jeanneauklubben.se
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Stadgar för Svenska Beneteau- och Jeanneauklubben fastställda
vid årsstämman 2021-04-08
§1 Ändamål
Klubbens ändamål är
–
–
–

–
–
–
–
a)
b)
c)
d)
e)
f)

att vara en ideell förening,
att stärka identiteten för Beneteau- och Jeanneaubåtar i Sverige,
att via generalagent ge Beneteau och Jeanneau feedback till gagn för båtarnas
utveckling,
att vara ett forum för erfarenhetsutbyten klubbmedlemmar emellan,
att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap,
att om möjligt vara rådgivande organ och remissinstans för myndigheter och
organisationer samt
att vara klassförbund och företräda klasser inom Beneteau- och
Jeanneaubåtfamiljen enligt följande:
svara för klassers administration,
planera klassers kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet,
distriktseglarförbunden och dess förbundssällskap samt andra klasser,
bevaka klassers tekniska utveckling. Dock ska ändring av klassregler godkännas av
SSF,
svara för upplysning och rådgivning om klassers verksamhet,
upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter,
tillvarata klassers övriga intressen.

§2 Medlemskap
–

–
–
–
–

§ 2:1 Medlemskap kan vinnas av i första hand ägare till Beneteau- och
Jeanneaubåtar och övriga intresserade. Övrigt medlemskap regleras i varje enskilt
fall.
§ 2:2 Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig ansökan.
§ 2:3 Medlemskapet är personligt.
§ 2:4 Medlem, som önskar utträda ur klubben, skall skriftligt anmäla detta till
styrelsen.
§ 2:5 Till hedersmedlem kallas medlem på förslag av styrelsen eller medlem och
beslutas vid årsmöte. Till hedersmedlem kvalificerar sig medlem vilkens varaktiga
anknytning till klubben är önskvärd till följd av dennes allmänna insatser eller
verksamhet. Kallad hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Ordförande Beneteauklubben
Eva Söderstedt
Skärkarlshöjden 9
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E-post:ordforande@beneteauklubben.org
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Lars Harlin
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§3 Medlems skyldighet
–

–

www.jeanneauklubben.se

§ 3:1 Avgifter, som beslutas av årsmötet, erläggs och fullgörs enligt styrelsens
anvisningar.
§ 3:2 Medlem är skyldig att utan uppmaning eller dröjsmål skriftligt meddela
styrelsen ändringar av uppgifter i medlemsmatrikel och båtregister.

§4 Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är:
–
–
–

Årsmöte
Extra möte
Styrelse

§5 Verksamhetsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§6 Avgifter
–
–

§ 6:1 Avgifter till klubben fastställs av årsmöte.
§ 6:2 Extra uttaxering kan göras efter beslut av årsmöte eller extra möte.

§7 Årsmöte
–

–
–
–
–
–

§ 7:1 Årsmöte skall hållas årligen före utgången av mars månad. Kallelse till årsmöte
skall tillställas medlemmarna skriftligt senast två veckor före årsmötet. Till kallelsen
bifogas årsredovisning med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning,
propositioner, motioner med styrelsens yttrande, budgetförslag, revisionsberättelse
samt valberedningens förslag. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31
december året dessförinnan.
§ 7:2 Medlem har en röst. Omröstning sker öppet. Om medlem begär det skall dock
val ske slutet. Medlem äger medelst fullmakter rösta för högst fyra medlemmar.
Fullmakterna granskas och registreras av tvenne av styrelsen utsedda medlemmar.
§ 7.3 Val avgörs genom relativ majoritet, vilket innebär att den som erhållit högsta
antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna
röster.
§ 7.4 För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än
hälften av antalet avgivna röster.
§ 7.5 Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds
av mötesordförande. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 7:6 Dagordning vid årsmöte:

Ordförande Beneteauklubben
Eva Söderstedt
Skärkarlshöjden 9
133 70 Dalarö
Tel: 0735 03 11 15
E-post:ordforande@beneteauklubben.org

Ordförande Jeanneauklubben
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två medlemmar att tillsammans med mötesordförande vara
protokolljusterare och tillika rösträknare
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragning av styrelsens ekonomi och kassarapport
Föredragning av revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Propositioner och motioner
Beslut om budget och avgifter
Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Val av valberedning
Övriga frågor av ej beslutande karaktär
Årsmötets avslutande

§ 8 Extra möte
–

–
–
–

§ 8:1 Extra möte för behandling och beslut av viktigt och/eller brådskande ärende
hålls när styrelsen finner det påkallat eller då minst 1/3 av medlemmarna gör
skriftlig anmälan till styrelsen härom.
§ 8:2 Kallelse utsänds senast två veckor före mötet.
§ 8:3 Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet.
§ 8:4 Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad
som sägs i 7 §.

§ 9 Styrelse
–
–
–
–
–

§ 9:1 Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och två till fyra övriga
ledamöter, och två till fyra suppleanter.
§ 9: 2 Ordförande väljs vid årsmöte för en tid av ett år. Övriga ledamöter och
suppleanter väljs för två år, varvid hälften väljs jämna år och hälften väljs udda år.
§ 9:3 Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare
som behövs. Styrelsen konstituerar sig på första styrelsemötet.
§ 9:4 Styrelsen må utse medlemmar, kommittéer eller sektioner för att lösa särskilda
uppgifter. Representant från sådan kommitté eller sektion kan adjungeras till
styrelsen.
§ 9:5 Styrelsen utser inom sig två firmatecknare, att teckna var för sig.
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§ 9:6 Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats och mer än hälften
är närvarande. Suppleanter skall samtidigt tillställas kallelsen. Ledamot som är
förhindrad att närvara skall genast meddela ordföranden härom, som har att
omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som inte tjänstgör i
ledamots ställe bör närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. För alla beslut
krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika
röstetal har mötesordförande utslagsröst.
§ 9:7 I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsamtal. Om skriftligt protokoll inte upprättas
skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
§ 9.8 Vid sammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden.

§ 10 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

verkställa av årsmöte eller extra möte fattade beslut
bereda ärenden till årsmöte och extra möte
förvalta klubbens egendom och medel
föra redovisning över klubbens räkenskaper
bevilja/avslå inträdesansökningar
hålla medlemsmatrikel och båtregister aktuella
kontinuerligt tillställa revisorerna styrelseprotokoll
hålla originaldokumentation arkiverade och för medlemmarna tillgängliga
hålla webbsidan upprättad

§ 11 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt av ärenden till kommitté eller sektion. Den som
fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen
härom.

§ 12 Revisorer
–

–

§ 12:1 Årsmötet väljer en revisor och en suppleant på två år, varav en jämna år och
en udda år.
§ 12:2 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper för
det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna skriftlig
revisionsberättelse senast en månad före årsmötet.
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§ 13 Valberedning
–
–
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§ 13:1 Årsmötet väljer för en tid av två år valberedning bestående av tre ledamöter,
varav en är sammankallande.
§ 13:2 Valberedning ska motta nomineringar från klubbens medlemmar och själv
aktivt söka lämpliga kandidater samt till styrelsen överlämna sitt skriftliga förslag
senast en månad före årsmötet.

§ 14 Medlems uteslutning
–
–
–

–

§ 14:1 Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har
försummat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
§ 14:2 Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela
medlemmen varning.
§ 14:3 Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom
viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som
föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt
anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 3 dagar från
dagen för beslutet skriftligt tillställas den berörde.
§ 14:4 Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av klubbens styrelse och får av
den berörde överklagas inom tre veckor.

§ 15 Stadgeändring
–

–

§ 15:1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
§ 15:2 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligt avges av såväl medlem som
styrelse.

§ 16 Klubbens upplösning
–

–

§ 16:1 För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
röster.
§ 16:2 Har klubben fattat beslut om upplösning skall årsmötet ge styrelsen direktiv
om hur kvarvarande tillgångar, inventarier och handlingar skall fördelas.

§ 17 Klubbens säte
–

§ 17:1 Klubbens säte är Stockholm/Stockholms län.
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Balansräkningar – Sv Beneteauklubben (BK) och Sv Jeanneauklubben (JK)

BALANSRÄKNING

20201231 BK 20201231 JK Gemensam

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager (flaggor)
Övr kortfristiga fordringar
Plusgiro

44 836

57 293

SUMMA TILLGÅNGAR

44 836

57 293

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

49 873
5 037 44 836

77 526
20 233 57 293

Skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ordförande Beneteauklubben
Eva Söderstedt
Skärkarlshöjden 9
133 70 Dalarö
Tel: 0735 03 11 15
E-post:ordforande@beneteauklubben.org

-

44 836

57 293

Ordförande Jeanneauklubben
Lars Harlin
Bordtennisvägen 3
743 41 Storvreta
Tel: 070 317 06 36
E-post:info@jeanneauklubben.se

102 129
102 129
127 399
25 270
102 129
102 129
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Resultaträkningar samt Budget

Budget
2021
Utfall 2020 Utfall 2020
Gemensam
BK
JK
14 600
8 000
1 600
1 349
14 900
12 500
15 000
28 700
9 349
29 900

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2019
Medlemsavgifter
Intäkt medl arrangemang
Sponsorintäkter
Summa intäkter
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Årsmöteskostnader
Medlemsarrangemang
Inköp priser, medaljer
Avgifter (Svenska Seglarförbundet)
Inköp flaggor och dekaler
Summa kostnader

-

BRUTTORESULTAT
Omkostnader
Hemsida
Reklam-/PR-kostnader
Kontorsmateriel & porto
Bokföring & medl adm
Sammanträdeskostnader
Bankkostnader
Summa

-

11 016 9 132 200
2 000
1 550
23 898 -

6 446
14 266
20 712

1 000
13 900
500
2 000
5 000
22 400

4 802 -

11 363

7 500

7 000
500
500
500
500
2 000
11 000
33 400

-

6 254
1 540
1 000
87
958
9 839

-

-

6 894
198
1 778
8 870

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

-

33 737 -

29 582

RESULTAT

-

5 037 -

Ordförande Beneteauklubben
Eva Söderstedt
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20 233 -

3 500
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STYRELSENS FÖRSLAG PÅ VAL AV LEDAMÖTER,
EXTRA ÅRSMÖTE 2021-04-08

Ordförande

Eva Söderstedt

omval 1 år.

Ledamöter

Lars Harlin
Olof Johannesson
Mauritz v Krusenstierna
Lars Appel
Björn Ruthström
Ulrica Emnegard

nyval 2 år
omval 2 år
omval 1 år
1 år kvar
fyllnadsval 1 år
omval 2 år

Suppleanter

René Osterman
Anders Lindberg
Tommy Grönberg
Anders Jonsson

omval 2 år
fyllnadsval 1 år
nyval 2 år
fyllnadsval 1 år

Ordinarie revisor

Ulf Scharin

Nyval 2 år

Revisorssuppleant

Vakant

Valberedning Vakant
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