
STADGAR FÖR

HELSINGFORS RODDKLUBB.
Allmänna bestämmelser.

,§ 1,
Helsingfors Roddklubb, vars hemort är Hel-

singfors stad, utgör en frivillig sammanslut-
ning med ändamål att sprida håg och intresse
för samt färdighet i roddsport såsom en stär-
kande nyttig idrott.

§ 2,

Klubbens officiella språk äro svenska och
linska.

§3,
Inträde i klubben beviljas av klubbens sty-

relse varje välfräjdad manlig och kvinnlig med-
borgare, som därom hos styrelsen skriftligen
ansökt och blivit rekommenderad antingen och
hellst av tvenne medlemmar i klubben eller
två utomstående trovärdiga personer.

§4.
Klubbens angelägenheter handhavas av en

vid årsmötet för ett år i sänder och intill föl-
jande årsmöte vald styrelse bestående av sex
(6) ledamöter nämligen: ordförande, viceord-
förande, skattmästare, sekreterare, roddchef och
materialförvaltaren ävensom tvenne suppleanter.
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§5,

§6.

§ 7.

§8.

§ 9.

Föreningens namn tecknas av föreningens
ordförande eller viceodförande jämte sekrete-
rare eller t. f. sekreterare.

Föreningens räkenskaper avslutas årligen
per den 31 mars samt böra av styrelsen före
den 15 därpå följande april månad lämnas till
revisorerna, vilka senast den 30 april skola till
styrelsen inlämna sin berättelse.

Klubben sammanträder till allmänna möten
tvenne (2) gånger om året, nämligen till års-
möte inom förra delen av maj månad samt
till höstmöte senast tvenne (2) månader efter
säsongens .slut.

Styrelsen eger rätt att vid behov utlysa
extra allmänna möten. Kallelse till års- samt
allmänt möte ävensom övriga meddelanden till
klubbens medlemmar sker genom annons i minst
tvenne (2) av huvudstadens svensk- och finsk-
språkiga tidningar. Sådan annons bör ingå i
vardera tidningen minst tvenne (2) gånger; första
gången en vecka före utlöst möte samt andra
gången mötesdagen.

Medlem som är förhindrad att vid allmänt
möte närvara kan genom bevittnad åt annan
medlem utfärdad fullmakt låta sig represente-
ras jämte vid mötet utöva rösträtt.
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§ 10

På årsmötet behandlas följande ärenden
a) styrelsens årsberättelse;
b) revisorernas jämte inventeringsmännens

utlåtande;
c) beviljandet av decharge åt den avgående

styrelsen;
d) fastställande av arvoden för funktionä-

rerna ;

e) val av ordförande ;

f) val av roddchef;
g) val av övriga medlemmar i styrelsen var

för sig;
h) val av två suppleanter i styrelsen;
i) bestämmes årsavgiften jämte inskrivnings-

avgiften för kommande säsong.
j) bestämmes tiden för säsongens vidta-

gande;
k) frågor, vilka av styrelsen eller enskilda

klubbmedlemmar väckes.

§ 11.

På höstmötet upptagas följande frågor till
behandling:

a) val av tvenne (2) revisorer jämte supp-
leanter;

b) val av tvenne (2) inventeringsmän jämte
suppleanter;

c) val av nio (9) ledamöter i en festbesty-
relse;

d) övriga frågor som af styrelsen eller en-
skilda klubbmedlemmar väckas.

§ 12.

Val ske med slutna sedlar.
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§ 13

§ 14.

H.
R. K

§ 15.

Styrelse medlem kan ej väljas till revisor
eller inventeringsman.

Klubbens igenkänningstecken utgöres av
klubbflaggan, kokarden och märket.

Flaggan är den av Statsrådet för alla lega-
liserade segelklubbar i landet fastställda klubb-
flaggan på helvitt botten med ett yttre blått
och inre vitt kors, med de för nämnda flaggor
fastställda dimensionerna. I övre inre fältet
finnes Helsingfors stads vapen samt i det nedre
fältet ett par i kors lagda åror med årbladen
uppåtvända.

Kokarden är av mörkblått kläde med klub-
bens vimpel överst samt klubbens initialer in-
ställda emellan ett par i kors lagda uppåtvända
åror sålunda

Märket utgöres av ett blått emalj botten, däri
i förgylld emalj finnes nederst en båt av samma
typ som ingår i Helsingfors stads vapen samt
överst ett par i kors lagda åror med årtalet
1885 inbragt emellan årbladen, ramen bildas av
ett i vitt emalj utfört bälte vari ingår klub-
bens namn i förgyllda bokstäver.

Skulle klubben av någon förekommen an-
ledning nedlägga sin verksamhet eller upplösas
skall dess egendom främst tillfalla Finska Rodd-
förbundet eller om detta icke mera existerar
Svenska Finlands Idrottsförbund.
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§ 16
Förslag till klubbens upplösning bör be-

handlas vid allmänt möte och bör ett sådant
förslag för att kunna vid mötet upptagas, vara
till styrelsen inlämnat senast två (2) veckor
före utlyst allmänt möte. I fall 10°/0 af klub-
bens inskrivna medlemmar emotsätta sig ett
sådant förslag, förfaller detsamma.

§ 17-

Ändring av dessa stadgar kan ske blott om
tvenne (2) efter varandra hållna allmänna möten
med 2/ 3 dels röstpluralitet godkänt desamma.
Förslag därom bör till styrelsen skriftligen in-
lämnas senast tvenne (2) veckor före utlyst all-
mänt möte.

§ 18.

Av dessa stadgar bör varje i klubben god-
känd medlem erhålla 1 exemplar jämte gällande
roddreglemente.

§ 19.

De olika funktionärernas förpliktelser:
Ordförande åligger:
att vid klubbens och styrelsens samman-

träden leda förhandlingarna och i övrigt rep-
resentera klubben samt föra dess talan där så-
dant erfordras.

Viceordföranden åligger:
att vid för fall träda i ordinarie ordföran-
dens ställe.
Roddchefen åligger:
att tillsammans med materialförvaltaren

noggrant övervaka att klubbens farkoster be-
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§20.

§21.

finna sig i oklanderligt skick samt övervaka att
god ordning upprätthålles i klubbhuset, samt
noggrant efterfölja roddreglementet; samt i sty-
relsen framlägga förslag till nyanskaffning av
nödiga inventarier.

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-jämte medlemsavgifterna samt upp-
bära avgifterna för båtuthyrning jämte föra
förteckning över klubbens medlemmar uppta-
gande även deras adresser.

Sekreteraren åligger:
att vid klubbens och styrelsens samman-

träden föra protokoll samt i övrigt sköta om
klubbens skriftväxling jämte korrespondens och
ordna och handhava klubbens handlingar.

Materialförvaltaren åligger:
att förvalta klubbens samtliga materialier

samt tillsammans med båthusförmannen ordna
deras i ståndsättning jämte uppbevaring.

Styrelsen är beslutför när minst fyra (4)
av dess medlemmar äro närvarande och bör
dess beslut protokollföras.

Styrelsen eger efter klubbens allmänna mö-
tens anvisningar uppgöra förslag om klubbens
förvaltning jämte tävlingsprogram, antaga nya
medlemmar, utesluta dem, vilka ej fullgjort sina
stadgenliga förpliktelser, eller brutit mot god
sed; eller uppträtt på ett för klubben vanhed-
rande sätt, samt i övrigt utöva den myndighet
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som ankommer en styrelse. För sina handlin-
gar är styrelsen ansvarig för årsmötet.

Styrelsens befogenheter.

§ 22.

Ärligen bör åtminstone tvenne (2) tävlingar
avhållas, nämligen: sommar-regattan, vilken bör
försiggå inom juli samt höst-regattan, vilken
bör försiggå under tiden 15 augusti — 1 sep-
tember och äger styrelsen rätt att fastställa da-
gen för sagda tävlingar samt bestämma tävlin-
gens karaktär. Utlyst tävlan bör genom anslag
å klubbhuset kungöras åt samtliga medlemmar
minst två (2) veckor förut.

Medlemskap.

§ 23.

Person, vilken gjort sig särskilt förtjänt av
klubbens tacksamhet eller i övrigt på ett ut-
märkt sätt främjat klubbens intressen kan på
styrelsens förslag vid årsmötet utses till klub-
bens hedersledamot.

§ 24,

Medlemmarna indelas i tre (3) olika kate-
gorier, nämligen: Hedersmedlemmar, ständiga
medlemmar och årsmedlemmar. Hedersmed-
lem är befriad från alla medlemsavgifter samt
äger rätt att som hedersgäst närvara vid alla
klubbens solenna tillfällen. Ständiga medlem--
mar betala en för alltid vid årsmötet fastställd
avgift och äro därutöver befriade från alla vi-
dare medlemsavgifter, och äga i övrigt samma
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§ 25.

§ 26.

§ 27.

Helsingfors 1921, J. Simelii Arvingars Boktryckeri A. B.

rättigheter och skyldigheter som vanliga års-
medlemmar. Årsmedlemmar betala en vid års-
mötet fastställd inskrivningsavgift.

Samtliga medlemsavgifter bör hos skatt-
mästaren vara inbetalta senast den 15 juni.
Medlem som ej inom nämnda tid inbetalt sin
avgift anses hava utträtt från klubben.

Klubbens medlemmar äga rätt att utan någon
särskild avgift använda och disponera klubbens
farkoster enligt gällande roddreglemente, men
bör dock roddchefens föresrkifter efterföljas.

Medlem äger rätt att bära klubbens kokard
jämte märke men bör styrelsens tillstånd där-
till särskilt utverkas.

9. «. 1921. - sno.


