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STADGAR

Allmänna bestämmelser:
§ 1.

Föreningens namn är Helsingfors Kanotklubb
och dess hemort Helsingfors stad. Den utgör en
frivillig sammanslutning med ändamål att sprida
intresse för samt utveckla färdighet i kanot-
idrott som en stärkande, nyttig idrott.

§ 2.
Klubbens officiella språk är svenska.

Klubbens angelägenheter handhavas av en
styrelse, bestående av fem (5) ledamöter, nämli-
gen: kommodor, vicekommodor, sekreterare,
skattmästare och intendent. Val av kommodor
sker vid varje årsmöte. De övriga styrelseleda-
möterna väljas för två år, och väljer årsmötet
varje år tvenne medlemmar i styrelsen i stället
för dem, vilka äro i tur att avgå.

§ 3.

§ 4.
Klubbens namn tecknas av klubbens kommo-

dor eller vicekommodor jämte sekreteraren.
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§ 5.
Klubbens räkenskaper avslutas årligen den

28 februari samt böra av styrelsen före den 15
därpå följande mars månad lämnas till revi-
sorerna, vilka senast den 30 mars skola till
styrelsen inlämna sin berättelse jämte inventarie-
förteckningen.

§ 6.
Klubben sammanträder till allmänna möten

tvenne (2) gånger om året, nämligen till årsmöte
inom förra delen av april månad samt till höst-
möte i oktober månad. Styrelsen äger rätt att
vid behov sammankalla extra allmänna möten.
Därest årsfest firas, bör den hållas på hösten
och kan den förknippas med höstmötet.

Vid höstmötet skola representanter utses till
Finlands Kanotförbund r.f:s årsmöte.

§ 7.
Kallelse till allmänt möte eller öppen tävling

bör ske genom annons i den mest spridda av
huvudstadens svenskpråkiga tidningar. Sådan
annons bör ingå i tidningen minst tvenne (2)
gånger: första gången senast en vecka före mötet
eller tävlingen samt andra gången mötes- eller
tävlingsdagen, övriga meddelanden till klubbens
medlemmar kunna efter styrelsens prövning till-
kännagivas genom annons en gång, genom anslag
i klubbens lokaliteter eller genom personlig
avisering till medlemmarna.

Vid extra allmänt möte kan avgörande träffas
endast i frågor, som blivit i kallelsen kungjorda.
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§ 8,

Vid klubbens sammanträden äger varje med-
lem en röst, och avgöras ärenden, utom i § 15 och
23 omnämnda, genom enkel röstövérvikt. Då
rösterna falla lika, gäller den åsikt kömmodoren
biträder.

Yngre medlemmar äga icke rösträtt. Rösträtt
vid övergång från yngre till äldre medlem in-
träder från och med årsmötet som inleder den
säsong, då medlem enligt § 19 kommer att hän-
föras till äldre medlemmars kategori.

Val av styrelse sker med slutna sedlar, övriga
val må ske genom öppen omröstning för så vitt
icke sluten omröstning av någon medlem på-
yrkas. Vid lika röstetal avgöres val genom
lottning.

I val och omröstning på möte får endast per-
sonligt härvarande medlem deltaga.

Över beslut, som fattas vid möte bör föras pro-
tokoll, vilket skall av mötet godkännas eller ock
justeras och till riktighet bestyrkas av minst
tvenne vid mötet närvarande medlemmar.

§ 9.
På årsmötet behandlas följande ärenden:
a) val av ordförande, sekreterare och juste-

ringsmän för årsmötet;
b) styrelsens årsberättelse;
c) revisorernas revisionsberättelse och inven-

teringslängden; .i

d) beviljande av decharge åt styrelsen;
e) bestämmande av årsavgift och inskriv-
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ningsavgift för kommande räkenskapsår, även-
som fastställande av klubbens årsbudget;

f) val av kommodor och tvenne medlemmar
i styrelsen var för sig;

g) val av tvenne revisorer jämte suppleanter;
h) val av besiktnings- och mätningsnämnd

samt tävlingsnämnd;
i) fastställande av sommarprogrammet;
j) frågor vilka av styrelsen eller av enskilda

medlemmar väckas.

§ 10.
Revisorerna åligger granska klubbens förvalt-

ning och till årsmötet avgiva revisionsberättelse
och inventeringslängd.

§ 11.
Styrelseledamot kan ej väljas till revisor.

§ 12.
Klubbens igenkänningstecken utgöres av den

av Statsrådet för segelföreningar fastställda
klubbflaggan i vars övre inre fält inrymmas
tvenne korslagda paddlar i gult med H.K.K. i de
tre övre vinkelfälten i blått, det hela samman-
hållet av en pillövskrans i grönt.

Styrelsens åligganden

§ 13,
Kommodoren åligger
att vid klubbens och styrelsens sammanträden

leda förhandlingarna och i övrigt representera
klubben samt föra dess talan där så erfordras.
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Vicekommodoren åligger:
att vid förfall träda i ordinarie kommodorens

ställe.
Skattmästaren åligger:
att efter styrelsens föreskrifter handhava och

förvalta klubbens kontanta tillgångar samt
månatligen till styrelsen inlämna rapport över
kassans ställning, samt uppbära och inkassera
inskrivnings- och medlemsavgifter samt föra för-
teckning över klubbens medlemmar, upptagande
även deras adresser.

Intendenten åligger:
att förvalta klubbens samtliga materialier och

ordna deras iståndsättning och förvaring samt
i styrelsen framlägga förslag till nyanskaffning
av nödiga inventarier ävensom uppbära och
månatligen till skattmästaren överlämna av-
gifterna för båtuthyrning och övervaka att god
ordning upprätthålles i klubbens båthus.

§ 14.
Kallelse till styrelsemöte utfärdas till samtliga

styrelsemedlemmar. För fattande av giltigt be-
slut fordras, att minst tre (3) ledamöter äro när-
varande, och skola alla beslut protokollföras.

§ 15.
Styrelsen äger efter klubbens allmänna mötens

anvisningar rätt att göra förslag om föreningens
förvaltning jämte tävlingsprogram, antaga nya
medlemmar, utesluta dem som ej fullgjort sina
stadgeenliga förpliktelser eller brutit mot god
sed, samt i övrigt utöva den myndighet, som an-
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kommer på en styrelse. För sina handlingar är
styrelsen ansvarig för årsmötet.

Utesluten medlem är det dock obetagen att
vädja till allmänt möte, varvid för upphävande
av styrelsens beslut fordras 2/3 röstpluralitet.
Omröstningen sker med slutna sedlar..

§ 16.
Årligen böra åtminstone tvenne (2) tävlingar

avhållas, nämligen sOmmarregattan och höst-
regattan, ävensom minst tvenne (2) utfärder.
Styrelsen äger rätt att bestämma dagen för
nämnda tävlingar och utfärder samt bestämma
tävlingarnas karaktär. Utlyst tävlan bör genom
anslag i klubbens kanothus kungöras åt medlem-
marna minst två (2) veckor förut.

§ 17.
Inträde i klubben beviljas av klubbens styrelse

efter prövning varje välfräjdad person, som där-
om hos styrelsen skriftligen anhållit och blivit
rekommenderad antingen och helst av en medlem
i klubben eller två utomstånede trovärdiga per-
soner samt bifogat inskrivningsavgiften, vilken
återbetalas, ifall ansökan avslås.

§ 18.
Person,, som gjort sig särskilt förtjänt av

klubbens tacksamhet eller i övrigt synnerligen
främjat klubbens intressen, kan på styrelsens
förslag vid årsmötet utses till hedersmedlem, om
ej tre (3) medlemmar rösta däremot.
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§ 19
Medlemmarna indelas i två (2) kategorier näm-

ligen: äldre och yngre medlemmar. De äldre
medlemmarna kunna vara hedersmedlemmar,
ständiga medlemmar eller årsmedlemmär. He-
dersmedlem är befriad från alla medlemsavgifter
och äger samma rättigheter som andra äldre
medlemmar. Ständiga medlemmar betala en i ett
för allt vid årsmötet fastställd avgift och äroi
därutöver befriade från alla vidare medlemsav-
gifter och äga samma rättigheter och skyldig-
heter, som årsmedlemmarna.

Till kategorin yngre medlemmar hänföras
under visst verksamhetsår alla, som icke innan
den 15 maj under det året fyllt 17 år.

§ 20.

Års- och yngre medlemmar betala årligen en
avgift, som vid årsmötet för vardera bestämmes,
och vilken bör vara inbetalad till skattmästaren
senast den 15 maj. Under året nyintagen medlem
bör senast en (1) månad efter erhållen del av sin
intagning erlägga sin avgift för det löpande året.
Medlem, som utan avbrott erlagt stadgad årsav-
gift under 15 år, likaså äldre medlem, som på en
gång erlägger ständig medlemsavgift, blir ständig
medlem och är för framtiden befriad från med-
lemsavgifter.

§ 21.
Medlem, som önskar utträda ur klubben, bör

därom skriftligen anmäla till styrelsen eller
muntligen till protokollet och är han då befriad
från de förpliktelser han genom sitt inträde
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i klubben åtagit sig, men är likväl skyldig er-
lägga det löpande årets årsavgift.

§ 22.
Klubbmedlem äger rätt att i mån av utrymme

disponera över en båtplats i klubbens båthus
i ordning och i enlighet med kanotregistreringen,
men bör medlem upprätthålla god ordning och
efterfölja intendentens anvisningar.

§ 23.
Ändring av dessa stadgar kan ske om tvenne

(2) efter varandra hållna allmänna möten med
3/4 röstpluralitet godkänt densamma. Förslag till
ändring av stadgar bör till styrelsen skriftligen
inlämnas senast tvenne (2) veckor före utlyst all-
mänt möte. Samma bestämmelser gälla beslut
om klubbens upplösning.

§ 24.
Skulle klubben nedlägga sin verksamhet eller

upplösas, skall dess egendom tillfalla Finlands
Kanotförbund r.f.

§ 25.
I sådana fall, som icke i dessa stadgar särskilt

omnämnas, gäller lagen om föreningar, given
i Helsingfors den 4 januari 1919.

§ 26.
Av dessa stadgar bör varje medlem erhålla ett

exemplar.

Helsingfors 1940. Boktryckeri Ab. NOVA



Valmislamme par-
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