Stadgar för Göta Veteranerna
(Ändrade senast den 9 februari 2019)

§ 1.
Ändamål: A; inom ramen av Göta Segelsällskaps stadgar vidmakthålla intresset för
sjösporten samt a; verka för de äldre medlemmarnas kontakt med Göta Segelsällskap, a;
stödja de;a samt a; genom möten och sammankomster hålla kontakt med varandra.

§ 2.
Medlemskap kan erhållas av alla seniormedlemmar inom Göta Segelsällskap samt
följeslagare Jll dessa. Övriga nuvarande eller f.d. äldre medlemmar inom sällskapet samt
följeslagare Jll dessa kan, eLer prövning av styrelsen, bli medlemmar.

§ 3.
AvgiLer: MedlemsavgiLen utgöres av en minimiavgiL av kr. 10:- per år, a; inbetalas under
räkenskapsåret, vilket gäller från den första mars t.o.m. den sista februari året därpå.
Klubbens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderåret.

§ 4.
Styrelse: Sammanslutningens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av tre
personer – ordförande, sekreterare och kassör som väljes en för varje år och för en Jd av tre
år i taget. SamJdigt utses en suppleant för vardera av ovanstående styrelsemedlemmar.
Dessutom väljes två revisorer med suppleanter för en Jd av två år på så sä;, a; en revisor
jämte suppleant väljes varje år. Suppleanter kallas Jll varje sammanträde.

§ 5.
Styrelsen är skyldig a; övervaka sammanslutningens intressen, verkställa dess beslut samt
uUöra skriLlig berä;else över klubbens arbete under det gångna året.

§ 6.
Styrelsen kallar Jll minst e; möte årligen. Styrelsen skall, om möjligt, ordna med
sammankomster, uUlykter etc. i och för medlemmarnas trevnad. Kallelse Jll möte eller
sammankomst skall ske minst å;a dagar i förväg.

§ 7.
Uteslutning: Medlem, som uppträder störande eller olämpligt eller på annat sä; skadar
klubbens anseende, skall på styrelsens förslag, om klubben så ﬁnner lämpligt, uteslutas.
Medlem, som inte betalat medlemsavgiL två år i rad anses ha u;rä; ur veteranklubben.

§ 8.
Klubbens upplösning: Klubben kan ej upplösas med mindre än a; 2/3 majoritet ﬁnnes för e;
dylikt beslut vid två på varandra följande möten. Upplöses klubben överlämnas eventuella
Jllgångar Jll Göta Segelsällskap, och om de;a ej ﬁnnes Jll något ändamål för sjösportens
fromma.

§ 9.
Ändring av stadgar skall, för a; äga gilJghet, ha majoritet på två på varandra följande möten.

§ 10.
Klubben tecknas av styrelsen eller den/dem styrelsen utser.

