
Andungeklubbens nuvarande (aug 2019) stadgar 

§ 1 

Klubbens namn är Svensk Andungeklubb. 

 

§ 2 

Svensk Andungeklubb skall tillvarataga andungeseglares intressen. 

 

§ 3 

Medlem i Svenska Andungeklubb må var och en intresserad bliva och kvarstå som sådan så 

länge stadgad årsavgift erläggs. 

 

§ 4 

Vid röstning äger varje medlem en röst. Dock äger vid beslut som berör bestämmelser för 

Andungen endast i Svensk Andungeklubb registrerad båtägare rösträtt. 

 

§ 5 

SAK:s beslutande organ är: 

a.  årsmöte 

b.  allmänt möte 

c.  styrelse 

d.  Regelkommitté 

 

§ 6 

Årsmöte i SAK skall hållas under våren varje år och senast i april månad. Till årsmöte skall 

skriftlig kallelse med föredragningslista tillställas medlem senast två veckor före tidpunkten 

för mötet. Årsmöte fastställer årsavgift för medlemmar, båtavgift, förrättar val av styrelse, val 

av revisor, val av två ledamöter, varav en anges som ordförande i Regelkommittén, samt utser 

efter förslag av revisor mätningsman. Beslut må endast fattas i frågor som anmälts på 

föredragningslista. 

 

§ 7 

Allmänt möte utlyses när styrelsen eller 1/3 av medlemmar i SAK så önska. I görligaste mån 

skall kallelse med föredragningslista till allmänt möte utgå två veckor före tidpunkten för 

mötet. Allmänt möte har att fatta beslut i frågor gällande bestämmelser för Andungen efter 

Regelkommitténs hörande samt i viktigare frågor rörande SAK:s verksamhet i övrigt. Beslut 

må endast fattas i frågor som anmälts på föredragningslista. 

 

§ 8 

Styrelsen, som består av högst fem medlemmar, har till uppgift att handlägga löpande 

ärenden, föra klubbens protokoll och båtregister, sammankalla till årsmöte och allmänna 

möten samt fatta beslut i frågor av mindre principiell betydelse. Styrelsen är ansvarig inför 

allmänt möte. Beslut kan fattas av tre eniga styrelsemedlemmar. 

 

§ 9 

Regelkommittén med två ledamöter har att övervaka de av allmänt möte stadfästa 

Bestämmelserna för Andungen i enlighet med i dessa fastställda Anvisningar för 

Regelkommittén. Valbar till Regelkommittén är var och en i SAK registrerad andungeägare, 

dock icke klubbens ordförande eller sekreterare. Regelkommittén må med sig adjungera 

mätningsman eller annan sakkunnig. 



 

§ 10 

Revisor äger kontrollera SAK:s räkenskaper och all övrig verksamhet med full inblick även i 

Regelkommitténs arbete samt avge revisionsberättelse. 

 

§ 11 

SAK:s räkenskaper handhaves av en styrelsemedlem, kassören, vilken tecknar SAK:s bank- 

och postkonton. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. 

 

§ 12 

SAK:s ordförande äger ensam attesträtt för klubbens räkenskaper. 

 

§ 13 

Vid alla omröstningar skall sluten votering tillämpas om någon så önskar. 

 

§ 14 

Köp och försäljning av Andunge skall meddelas SAK:s sekreterare, som för SAK:s 

båtregister.   


