
STADGAR för HUVUDSTA KAPPSEGLINGS- OCH KANOTKLUBB 
 
Antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. 
Tillägg ang märkning av båtar m antagits vid årsmöte den 19 februari 2020. 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1 § Ändamål 
 
Huvudsta Kappseglings- och Kanotklubb (HKK) har till ändamål att upprätthålla och utbreda intresset 
för och färdighet i småbåtssegling och kanotidrott. 
 
2 §  Sammansättning 
 
HKK består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 
 
3 § Beslutande organ 
 
HKKs beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.   
 
4 § Firmateckning 
 
HKKs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt 
eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 
 
5 § Verksamhets- och räkenskapsår 
 
HKKs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december. 
 
6 § Stadgetolkning 
 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av 
styrelsen. 
 
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i HKK att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte 
väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras enligt 
Riksidrottsförbundets regler. 
 
7 § Stadgeändring 
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna 
röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 
 
8 § Upplösning av HKK 
 
För upplösning av HKK krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna 
röster. I beslut om upplösning av HKK skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt 
idrottsbefrämjande ändamål. Förslag till upplösning skall lämnas minst 30 dagar före årsmötet. 
 
Beslutet, jämte bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse 
jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande specialidrottsförbund. 
 
9 § HKKs standert 
 
Klubbens standert är vit med HKKs emblem i svart. 
 
10 § Övrigt 
 
På klubbens sammankomster får ej förekomma diskussion eller något anförande av politisk art. 



 
HKKS MEDLEMMAR M.M. 
 
11 § Medlemskap 
 
Frågor om medlemskap avgörs av styrelsen.   
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta 
HKKs ändamål eller intressen.  
 
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges 
vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen 
för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. 
 
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i Riksidrottsförbundets 
stadgar. 
 
12 § Hedersmedlem 
 
Till hedersmedlem i HKK kan väljas person som gjort sig synnerligen förtjänt av klubbens tacksamhet. 
Hedersmedlem utses vid årsmötet genom sluten omröstning varvid det erfordras 2/3 majoritet. 
 
Klubbens hedersmärke kan utdelas till medlem efter 20 år eller till medlem som hedrat klubben. 
Hedersstandar kan utdelas till medlem på förslag från styrelsen eller annan medlem. 
 
13 § Utträde 
 
Medlem som vill utträda ur HKK skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart 
ha lämnat föreningen. 
 
Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 1 maj får anses ha begärt utträde ur HKK. 
 
14 § Uteslutning 
 
Medlem som brutit mot HKKs stadgar eller som handlat mot hederns lagar kan av styrelsen uteslutas ur 
HKK. Fråga om uteslutning av medlem får inte avgöras förrän medlemmen ifråga har beretts tillfälle att 
inom 14 dagar avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning med angivande av orsak skall delgivas 
vederbörande med rekommenderat brev med mottagningsbevis. Medlem som uteslutits av styrelsen äger 
rätt att till nästkommande årsmöte i HKK söka ändring av styrelsens beslut, under förutsättning att han 
inom 14 dagar från det att han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligt anmält besvär över beslutet. Av 
kallelsen till mötet ska framgå att ärendet kommer att behandlas på mötet. Klaganden skall kallas  med 
rekommenderat brev minst 8 dagar i förväg. 
 
Årsmötets beslut får överklagas av den berörde enligt Riksidrottsförbundets regler. 
 
15 § Medlems rättigheter och skyldigheter 
 
Medlem 
- har rätt att delta i HKKs aktiviteter 
- har rätt till information om HKKs angelägenheter 
- skall följa HKKs stadgar och beslut som fattas av föreningens organ 
- har inte rätt till del av HKKs behållning eller egendom vid upplösning av föreningen 
- skall betala medlems- och andra avgifter senast den 1 maj verksamhetsåret 
- får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen.  
 
Medlem räknas som junior till och med det år han/hon fyller 19 år och erhåller 50 % reducering av alla 
avgifter utom nyckelavgift. Vid värnpliktstjänstgöring utgår inga avgifter. Hedersmedlemmar är befriade 
från medlemsavgift. 
 
 
Båtar, båtdelar och annan utrustning som förvaras på klubbens område eller i klubbens lokaler skall vara 



märkta med ägarens namn och telefonnummer. Styrelsen äger rätt att forsla bort och försälja båt, båtdel 
eller annan utrustning eller egendom som lämnats kvar på klubbens område eller i klubbens lokaler och 
som saknar märkning eller som har kvarlämnats av ägaren. Eventuell behållning av försäljningen tillfaller 
då klubben. 
 
Medlem som utträtt eller uteslutits ur HKK skall omedelbart efter medlemsskapets upphörande avlägsna 
sina tillhörigheter från HKKs område samt återlämna nycklar tillhörande HKK. Tillhörigheter som ej 
avlägsnats från HKKs område inom 90 dagar efter medlemsskapets upphörande tillfaller HKK.  
 
 
 
ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE 
 
16 § Tidpunkt, kallelse m.m. 
 
Årsmötet, som är HKKs högsta beslutande organ, hålls i februari på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 10 dagar före mötet. 
Har förslag väckts i ekonomiskt fråga, om stadgeändring, upplösning av HKK eller annan fråga av 
väsentlig betydelse skall det anges i kallelsen.  
 
Medlem som har förslag till årsmötet skall informera styrelsen om detta senast fyra veckor före årsmötet. 
 
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 
 
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter och under året uppnår en ålder av tio år, samt 
hedersmedlemmar. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttrande- och 
förslagsrätt. 
 
18 § Beslutsmässighet 
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 
19 § Beslut och omröstning
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering.) 
 
Med undantag för stadgeändring och upplösning av HKK avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 
 
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet 
röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. 
 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 
röster. 
 
Vid lika röstetal skall lotten avgöra. 
 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
20 §  Valbarhet 
 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av HKK.  
 
21 § Ärenden vid årsmötet 
 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 
 
 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 2. Fastställande av föredragningslista. 
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 4. Val av två rösträknare/ protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet. 
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste                                         



verksamhetsåret. 
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-                                
/räkenskapsåret. 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 8. Val av 
     a) ordföranden för en tid av ett år 
     b) fyra ledamöter för en tid av ett år 
     c) två suppleanter för en tid av ett år 
     d) revisor och suppleant för en tid av ett år. I detta val får ej valda personer av styrelsen deltaga. 
     e) två ledamöter i valberedningen. 
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-            
/räkenskapsåret. 
10. Fastställande av medlems- och andra avgifter. 
11. Behandling av styrelsens förslag och förslag som lämnats till styrelsen minst 14 dagar före mötet        
(Förslag till upplösning av HKK minst 30 dagar i förväg). 
13. Övriga frågor      
   
 
 
22 § Extra årsmöte 
 
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. 
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller minst en tiondel av medlemmarna begär 
det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. 
 
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa ett sådant möte att 
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelsen skall innehålla förslag till föredragningslista. 
Underlåter styrelsen att  kalla till extra årsmöte får de som framställt begäran göra det. 
 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 
 
REVISORER 
 
23 § Revision 
 
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av HKKs räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga 
handlingar. HKKs räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisorn skall 
granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret och 
med bestämdhet tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Styrelsemedlem får inte väljas till revisor.  
 
STYRELSEN 
 
24 § Sammansättning 
 
Styrelsen består av ordförande samt fyra ledamöter. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant vald av 
årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant för tiden t.o.m. nästföljande 
årsmöte. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och hamnkapten. Styrelsen får utse person 
till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt. 
 
25 § Styrelsens åligganden 
 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen HKKs beslutande organ och ansvarar för föreningens 
angelägenheter. 
 
Ordföranden är HKKs officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt 



övervaka så att stadgarna följs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens 
ställe. 
 
Sekreteraren skall 
- förbereda styrelsens sammanträden och HKKs möten,  
- föra protokoll över styrelsens sammanträden  
- sköta HKKs korrespondens 
- årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för HKK. 
 
 
Kassören skall  
- se till att medlemmar m.fl. betalar beslutade avgifter till HKK 
- svara för HKKs bokföring 
- årligen upprätta balans- och resultaträkningar 
- utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning 
- se till att HKKs skulder betalas i rätt tid och att i förekommande fall deklarationer, kontrollupp-           
gifter m.m. avges i tid 
- föra medlemsförteckning. 
 
Hamnkapten skall 
- ansvara för ordningen inom HKKs område 
- omhänderha all materiel och svara för att densamma är i brukbart skick 
- vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av  material och              
lämna förslag till reparationer som kan anses nödvändiga. 
 
26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begär det. 
Suppleanterna kallas till varje sammanträde och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, såvida 
inte suppleant träder in i frånvarande ledamots ställe. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning, vid 
telefonsammanträde eller motsvarande. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas 
vid det närmast därefter följande sammanträdet.  
 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av särskilt utsedd justerare. Avvikande 
mening skall antecknas i protokollet. 
 
27 § Överlåtelse av beslutanderätten 
 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till enskild 
ledamot eller anställd.  
 
Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta 
styrelsen om besluten. 
 


