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Wasa Kanotklubb r.f
§ 1. Wasa Kanotklubb r.f., vars hem-

ort är Vasa stad och vars officiella
språk är svenska, utgör en frivillig sam-
manslutning med ändamål att sprida
intresse för samt färdighet i kanot-
idrott som en stärkande, nyttig idrott.
Sitt mål söker klubben nå genom an-
ordnandet av tävlingar samt genom
utfärder till skärgården och det inre
av landet.

§ 2. Klubbens angelägenheter hand-
havas av en styrelse bestående av fem
(5) ledamöter, nämligen : Kommodor,
vicekommodor, sekreterare, skattmäs-
tare och intendent.

Val av kommodor sker vid varje
årsmöte. De övriga styrelseledamö-
terna väljas för två år och väljer års-
mötet varje år tvenne medlemmar i
styrelsen i stället för dem, vilka äro i
tur att avgå jämte 2 suppleanter.
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§3. Styrelsen äger handhava före-
ningens förvaltning samt bestämmer
själv sin arbetsordning; den äger upp-
göra program för säsongen samt för
tävlingar fastställa och revidera pokal-
stadgar, fastställa tävlingsbanor, med-
dela instruktioner åt funktionärer, in-
taga nya medlemmar, utesluta dem
som ej fullgjort sina stadgeenliga för-
pliktelser eller som brutit mot god sed
samt att i övrigt utöva den myndighet,
som ankommer på en styrelse.

Styrelsen är beslutför om minst tre
(3) ledamöter aro närvarande.

Utesluten medlem är det obetaget
att vädja till allmänt möte, varvid för
upphävande av styrelsens beslut ford-
ras 2/3 röstpluralitet. Omröstningen
sker med slutna sedlar.

§ 4. Kommodoren åligger: att vid
klubbens och styrelsens sammanträden
leda förhandlingarna och i övrigt rep-
resentera klubben samt att föra dess
talan där så erfordras.

Vicekommodoren åligger: att vid för-
fall träda i kommodorens ställe.



3

Sekreteraren för föreningens och sty-
relsemötenas protokoll, medlemsför-
teckning samt vårdar föreningens ar-
kiv m. m.

Skattmästaren åligger: att efter sty-
relsens anvisningar handhava och för-
valta klubbens kontanta tillgångar samt
att uppbära och inkassera inskriv-
nings-, medlems-, och andra avgifter.

Intendenten åligger: att förvalta klub-
bens samtliga materialier samt att
ordna deras iståndsättning och förva-
ring; i styrelsen framlägga förslag till
nyanskaffning av nödiga inventarier
ävensom övervaka att god ordning
upprätthålles i klubbens båthus.

§5. Klubbens namn tecknas av
kommodoren eller vicekommodoren
jämte sekreteraren.

§6. Klubbens räkenskaper avslutas
årligen före kalenderårets utgång och
böra av styrelsen före den 15 därpå föl-
jande januari månad lämnas till revi-
sorerna, vilka senast den sista januari
äga till styrelsen inlämna sin berättelse.

§ 7. Klubben sammanträder till all-
männa möten tvenne gånger i året,
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nämligen till årsmöte inom förra delen
av mars månad samt till höstmöte i
oktober månad.

Styrelsen äger rätt att vid behov
sammankalla extra allmänna möten,
vilka även böra sammankallas om
minst 10 medlemmar därom hos sty-
relsen anhålla.

§8. Kallelse till allmänt möte bör
ske genom annons i Vasabladet minst
två (2) dagar före utlyst möte. Övriga
meddelanden till klubbens medlemmar
kan ske genom dylik annons, genom
skrivelse eller muntligen å klubbens
möten. De vid klubbens möten förda
protokollen skola antingen omedelbart
av mötet godkännas eller och justeras
och till riktigheten bestyrkas av ord-
föranden och en vid mötet närvarande
klubbmedlem.

§9. Vid klubbens sammanträden
äger varje medlem en (1) röst och av-
göras ärenden, utom de i § 3, 16 och
17 omnämnda genom enkel röstöver-
vikt. Då rösterna falla lika, gäller den
åsikt kommodoren biträder.
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Val av styrelse bör alltid ske med
slutna sedlar. Övriga val må ske ge-
nom öppen omröstning för så vitt icke
sluten omröstning av någon medlem
påyrkas. Vid lika röstetal avgöres val
genom lottning. I val och omröstning
på möte får endast personligen när-
varande medlem deltaga.

§ 10. På årsmötet behandlas följ-
ande ärenden:

1) styrelsens årsberättelse;
2) revisorernas berättelse;
3) beviljande av decharge åt sty-

relsen;
4) bestämmande av års- och inskriv-

ningsavgift för det löpande räkenskaps-
året samt fastställande av klubbens
årsbudget;

5) val av kommodor och tvenne
medlemmar i styrelsen var för sig;
jämte 2 suppleanter

6) val av tvenne revisorer jämte
suppleanter för dessa;

7) val av besiktnings- och mätnings-
nämnd samt tävlingsnämnd;

8) fastställande av sommarprogram-
met;
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9) övriga kungjorda ärenden samt
10) val av en justeringsman för

mötet.
§ 11. Klubbens igenkänningstecken

utgöras av den av Statsrådet för lan-
dets segelföreningar fastställda klubb-
flaggan i vars inre övre fält inrymmes
tvenne korslagda paddlar i gult under
Vasa stads vapen jämte bokstäverna
W. K. K. i svart.

Som kanotilagga användes trekantig
vimpel (20x45 cm) med märke.

§ 12. Klubben kan i enlighet mcd
därför antagna regler utdela utmär-
kelsetecken och belöningar för i klub-
bens tjänst utfört arbete eller för ut-
märkelser å tävlingsbanor.

§ 13. Inträde i klubben beviljas
av klubbens styrelse varje välfrejdad
kvinnlig eller manlig person, som där-
om hos styrelsen anhållit samt blivit
av en medlem i klubben rekommen-
derad och under förutsättning att ma-
joriteten inom styrelsen godkänner an-
sökan.

§ 14. Person, som gjort sig särskilt
förtjänt av klubbens tacksamhet eller
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i övrigt synnerligen främjat klubbens
intressen, kan på styrelsens förslag
utses till klubbens hedersmedlem.

§ 15, Medlemmarna indelas i tre
(3) olika kategorier, nämligen heders-
medlemmar; ständiga medlemmar samt
årsmedlemmar.

Hedersmedlem är befriad från alla
medlemsavgifter; ständiga medlemmar
betala en i ett för allt vid årsmötet fast-
ställd avgift; årsmedlemmar betala årli-
gen vid årsmöte fastställd årsavgift, som
bör vara inbetald till skattmästaren se-
nast den 15 maj. Under året nyintagen
medlem bör omedelbart, efter att hava
erhållit del om sin intagning, erlägga
sin avgift för det löpande året.

Medlem, som utan avbrott erlagt
stadgad årsavgift för 15 år, blir stän-
dig medlem och är för framtiden be-
friad från vidare årsavgifter.

§ 16. Ändring av dessa stadgar kan
ske blott om tvenne (2) efter varandra
hållna allmänna möten mcd 3/4 röst-
pluralitet godkänt densamma. Förslag
till ändring av stadgar bör till styrel-
sen skriftligen inlämnas senast tvenne
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(2) veckor före utlyst allmänt möte.
Samma bestämmelser gälla beslut om
klubbens upplösning.

§ 17. Skulle klubben nedlägga sm
verksamhet eller upplösas skall dess
egendom tillfalla Vasa Segelförening.

§ 18. I fall, som icke i dessa stad-
gar särskilt omnämnes, gäller lagen
om föreningar, given i Helsingfors den
4 januari 1919.

§ 19. Av dessa stadgar bör varje
medlem i föreningen erhålla ett ex-
emplar.

§ 20. Dessa stadgar aro antagna
vid klubbens konstituerande möte i
Vasa den 17 november 1932.






