
STADGAR
löi

Kanotklubben Wtking t. f
Botgå





STADGAR
JÄMTE

MEDLEMSBOK
FOR

Namn

Adress

Inskriven den

Avgått den



Borgå 19 3 9
Tryckeri' &■ Tidningsaktiebolagets tryckeri.



Allmänna bestämmelser.

§ 1.
Föreningens namn är KANOTKLUBBEN WI-

KING r. f. och dess hemort Borgå stad. Den ut-
gör 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.

§ 3
Klubbens angelägenheter handhaves såsom lag-

enlig styrelse av en styrelse bestående av fem (5)
ledamöter, nämligen: Kommodor, vicekommodor,
sekreterare, skattmästare och intendent. Val av
kommodor sker vid varje årsmöte. De övriga sty-
relseledamöterna väljas för två (2) år, och väljer
årsmötet varje år tvenne (2) medlemmar i styrel-
sen i stället för dem, vilka äro i tur att avgå.
Vid årsmötet väljes för ett (1) år i sänder ytter-
ligare från uppdelade Vessö, Hammars, Kråkö, Tol-
kis och Emsalö sektioner en (1) medlem »älste«
jämte suppleanter från respektive sektion. Dessa
tillsammans med ordinarie styrelsen bilda den för-
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stärkta styrelsen och äga desamma samma rösträtt
som styrelsemedlemmarna. Om styrelsen förelagt
ärende är synnerligen vittomfattande och viktigt
hänskjutes detsamma enligt styrelsens prövning
till avgörande av förstärkta styrelsen. Om en eller
flere sektionsälste önska sammankalla förstärkt
styrelsemöte, kunna de göra det genom att minst
en (1) vecka tidigare därom underrätta en styrel-
semedlem, som äger sammankalla mötet. Vid den
ordinarie styrelsens möten få sektionernas älste
om de så önska deltaga och äga därvid yttrande
men ej rösträtt. Till ordförande, medlem eller
suppleant i styrelsen eller förstärkta styrelsen må
icke väljas person som yrkesmässigt sysslar med
konstruktion eller försäljning- av kanotförnöden-
heter.

§ 4.
Klubbens namn tecknas med utsättandet av

KANOTKLUBBEN WIKING r. f. av dess kom-
modor jämte sekreterare, samt i ekonomiska an-
gelägenheter av Ikommodor järn/te skattmästare.

Klubbens räkenskaper avslutas årligen den 31
oktober samt böra av styrelsen före den 15 novem-
ber lämnas till revisorerna, vilka till årsmötet sko-
la avgiva sin revisionsberättelse.

§ 5.

§ 6.
Klubben sammanträder till allmänna möten

tvenne (2) gånger om året, mänligen till årsmötet
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i slutet av november samt till vårmötet i maj må-
nad. Styrelsen äger rätt att vid behov samman-
kalla extra allmänna möten.

I
§ 7.

Kallelse till möte eller tävling bör kungöras ge-
nom annons i ortens mest spridda svenskspråkiga
tidning. Sådan annons bör ingå minst en (1) vecka
före mötes- eller tävlingsdagen. Övriga medde-
landen till klubbens medlemmar kunna efter sty-
relsens prövning tillkännagivas genom annons en
(1) 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.

§8.

Vid klubbens sammanträden äger varje medlem
en (1) röst och avgöres ärendena utom i paragra-
ferna 17 och 21 omnämnda genom enkel röstö-
vervikt. Då rösterna falla lika, gäller den åskit
kommodoren biträder. Yngre medlemmar äga icke
rösträtt. Rösträtt vid övergång från yngre till äld-
re medlem inträder från och med årsmötet den
säson, då medlem enlitg § 13 kommer att hänfö-
ras till äldre medlemmars kategori. Val av sty-
relse sker med slutna sedlar. Övriga val må ske
genom öppen omröstning för så vitt sluten omröst-
ning av någon medlen påyrkas. Vid lika röstetal
avgöres val genom lottning. Övriga val och beslut,
som fattas vid möte, bör föras protokoll vilket skall
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av mötet godkännas eller justeras och till sin rik-
tighet bestyrkas av minst tvenne (2) vid mötet
närvarande medlemmar.

På årsmötet behandlas följande ärenden:
§ 9.

b) styrlesens årsberättelse;
c) revisorernas revisionsberättelse och invente^

a) val av ordförande, sekreterare och justerings-
män för årsmötet;

ringslängden;

e) bestämmandet av årsavgiften för års- och
yngre medlemmar samt inskrivningsavgiften för
kommande räkenskapsår, ävensom fastställandet av
klubbens årsbudget;

d) beviljande av de charge åt styrelsen (för-
stärkta styrelsen);

f) val av kommodor och tvenne (2) medlemmar
i styrelsen var för sig;

g) val av vå (2) styrelsesuppleanter;
h) val av sektionsrepresentanter (»älste») till

förstärkta styrelsen samt suppleanter för dem;
i) val av tvenne (2) revisorer jämte suppleanter;
j) val av besiktnings- & mätningsnämnd samt

tävlingsnämnd och festkommitté;
k) fastställandet av sommarprogrammet;
1) val av representanter till Finlands Kanotför-

bund r, f:s årsmöte;
m) frågor, vilka styrelsen eller enskilda med-

lemmar väcka.
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§ 10
Revisorerna åligga att granska klubbens för-

valtning och till årsmötet avgiva revisionsberättelse
och inventeringslängd.

§ H
Styrelseledamot kan ej väljas till revisor.

§ 12.
Klubbens igenkänningstecken utgöres av den

av statsrådet för segelföreningar fastställda klubb-
flaggan, i vars övre inre fält inrymmes klubb-
vapnet.

Medlemmarna indelas i två kategorier, nämligen
äldre och yngre medlemmar. De äldre medlem-
marna kunna vara hedersmedlemmar, ständiga
medlemmar eller årsmedlemmar. Hedersmedlem
är befriad från alla medlemsavgifter och äger sam-
ma rättigheter som årsmedlem. Ständiga med-
lemmar betala en i ett för allt vid årsmötet fast-
ställd avgift och äro därutöver befriade från alla
vidare medlemsavgifter och äga samma rättighe-
ter och skyldigheter som årsmedlemmarna. Till
kategorin yngre medlemmar hänföras under visst
verksamhetsår alla, som icke innan den 15 maj
under året fyllt 17 år.

§ 13.

§ 14.
Års- och yngre medlemmar betala årligen en av-

gift, som vid årsmötet för vardera bestämmes, och
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vilken bör vara inbetald till skattmästaren senast
den 1 maj. Under året myintageinl medlem bör se-
nast 1 månad efter erhållen del av sin intagning er-
lägga sin avgift för det löpande året. Medlem som
utan avbrott erlagt stadgad årsavgift under femton
(15) år, liksom äldre medlem, som på en gång er-
lägger ständig medlemsavgift blir ständig medlem
och är för framtiden befriad från medlemsavgifter.

§ 15.
Medlem som önskar utträda ur klubben bör där-

om skriftligen anmäla till styrelsen eller muntli-
gen till protokollet och är han då befriad från de
förpliktelser han genom sitt inträde i klubben åta-
git sig, men är likväl skyldig erlägga det löpande
årets årsavgift.

§ 16.
Klubbmedlem äger rätt att i mån av utrymme

disponera över en båtplats i klubbens båthus i ord-
ning .och i enlighet med kanotregistreringen, men
bör medlem upprätthålla god ordning och efter-
följa intendentens anvisningar.

§ 17.
Ändring av dessa stadgar eller tillägg till dem

kan ske med tvenne (2) på varandra, med minst
två (2) veckors mellanrum följande allmänna mö-
ten om minst % av föreningens närvarande med-
lemmar godkänna ändringsförslaget. Förslag till
ändring eller tillägg till dessa stadgar bör till sty-
relsen skriftligen inlämnas senast (3) veckor före
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utlyst allmänt möte. Samma bestämmelser gälla
beslut om klubbens upplösning.

§ 18.
Skulle klubben nedlägga sin verksamhet eller

upplösas skall dess tillgångar i enlighet med sista
mötets beslut användas för något med föreningens
syfte sammanhängande ändamål.

§ 19.

Vid sådana fall, som icke i dessa stadgar särskilt
omnämnas gäller lagen om föreningar, given i Hel-
singfors den 4 januari 1919.

Styrelsens åligganden.

§ 20.
Kommodoren åligger:
Att vid klubbens och styrelsens och förstärkta

styrelsens sammanträden leda förhandlingarna.
att representera klubben samt föra dess talan

där så erfordras.
Vicekommodoren åligger
Att vid förfall träda i ordinarie kommodorens

ställe.
Sekreteraren åligger:
Att föra protokoll vid klubbens, styrelsens och

förstärkta styrelsens möten,
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att enligt styrelsens anvisningar sköta klubbens
skriftväxling,

att jämte kommodoren underteckna sådana klub-
bens skrivelser, som ej gälla ekonomiska angelä-
genheter,

att föra förteckning över erövrade elit-, guld-,
silver- och bronsmärken ävensom föra förteckning
över klubbens A-klasspaddlare.

att sköta klubbens arkiv och tillse att klubbens
handlingar förvaras väl,

att bringa protokollförda beslut till vederböran-
des känendom.

Skattmästaren åligger
att verka för säkerställandet och förbättrandet av

klubbens ekonomi,
att enligt styrelsens föreskrifter handhava och

inför denna ansvara för klubbens medel,
att föra bok över inkomster och utgifter samt att

på anfordran tillhandahålla styrelsen och reviso-
rerna klubbens räkenskapsböcker,

att jämte kommodoren underteckna klubbens
skrivelser och förbindelser i ekonomiska angelä-
genheter,

att av klubbens medlemmar inkassera de av års-
mötet bestämda inskrivnings- och medlemsavgif-
terna,

att avsluta klubbens räkenskaper den 31 oktober
samt före den 15 november överlämna dem till
revisorerna för granskning,

att föra förteckning över klubbens medlemmar,
upptagande även deras adresser.
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Intendenten åligger:
att förvalta klubbens samtliga materialier och

ordna deras iståndsättning och förvaring,
att i styrelsen framlägga förslag till nyanskaff-

ning av nödiga inventarier,
att uppbära och månatligen till skattmästaren

överlämna avgifter för båtuthyrning m. m.,
att övervaka en god ordning upprätthålles i

klubbens båthus.
Sektionsälste åligger:

att inom sektionen verka för spridande av in-
tresse för samt utveckla härdighet i kanotidrott,

att svara för ett gott samarbete.

§ 21.
Syreisen 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 ankom-
mer på en styrelse. För sina handlingar är styrel-
sen ansvarig för årsmötet. Utesluten medlem har
dock rätt att skriftligen inom 30 dagar från delfå-
endet vädja till nästföljande allmänna möte, varvid
för upphävandet av styrelsens beslut fordras %
röstmajoritet. Omröstning sker med slutna sedlar.

§ 22.
Kallelse till styrelsemöte utfärdas till samtliga

styrelsemedlemmar. För fattande av giltigt beslut
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fordras, att minst (3) ledamöter äro närvarande och
skola alla beslut protokollföras.

§ 23.
Årligen böra åtminstone tvenne (2) tävlingar av-

hållas ävensom minst tvenne (2) utfärdar. Styrel-
sen äger rätt att bestämma dagen för nämnda täv-
lingar och utfärder samt att bestämma tävlingar-
nas karaktär. Utlyst tävlan bör genom anslag i
klubbens lokaliteter kungöras åt medlemmarna
minst två (2) veckor förut.

§ 24.
Inträde i klubben beviljas av klubbens styrelse

efter prövning av varje person som därom av sty-
relsen anhållit samt bifogat inskrivningsavgiften,
vilken dock återbäres, ifall ansökan avslås.

§ 25
Person, som gjort sig särskilt förtjänt av klub-

bens tacksamhet eller i övrigt synnerligen främ-
jat klubbens intressen, kan på styrelsens förslag
vid årsmötet utses till hedersmedlem om ej tre (3)
medlemmar rösta däremot.

§ 26.
Av dessa stadgar bör varje medlem erhålla ett

exemplar.
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Erlagt medlemsavgift för år



Paddlarmärkesbestämmelser.

Finlands Kanotförbunds paddlarmärke är
avsett att vara en belöning för visad färdig-
het i paddling ävensom ett medel för spri-
dande och vidmakthållande av denna id-
rottsgren.

För rätt att paddla om detta märke ford-
ras: 1) att vara amatör enl. gällande ama-
törbestämmelser; 2) att tillhöra Finlands
Kanotförbund underlydande förening; 3)
att hava avlagt simkunnighetsprov: för her-
rar 500 m, för damer 200 ra.

Endast ett märke får erövras inom ett
och samma kalenderår. Prov för silver-
märket får ej avläggas förr än bronsmärket
erövrats, ej heller får prov för guldmärket
avläggas förr än silvermärket erövrats.

Vid avläggande av prov fordras kontroll
av tvänne medlemmar i tävlingsnämnden.
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För herrar:
För bronsmärket paddling 1,000 m. 6,30

» silvermärket » » » 5,50
» guldmärket » > » 5,20

För bronsmärket paddling 10,000 m. 1 tim. 10 m.
silvernuärket
guldmärket
elitmärket

1 Öm. 4 m.
1 tim. 00 m.

52 m,

För damer:
För bronsmärket paddling 3,000 m. 28,00

» silvermärket » » » 24,00
» guldmärket » » » 21,00

elitmärket » » » 18,00

För bronsmärket paddling 600 m. 5,00
» silvermärket » » » 4,154,15
> guldmärket » » » 3,50
» elitmärket » » » 3,20
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Exkursionsmärkesbestämmelser.

Finlands Kanotförbunds exkursionsmärke är av-
sett att vara ett pris för visat intresse för kanotex-
kursioner samt ett medel för väckandet av och
vidmakthållandet av intresset för denna exkursi-
onsform.

För erhållande av bronsmärket erfordras, att
vederbörande har enligt till sin förening avgivna
bevis gjort exkursioner a) under sommarsäsongens
tillsammanlagt 300 km under en tur eller under
flera turer, av vilka en bör vara minst 150 km och
de övriga minst 40 km var, eller b) under flera
sommarsäsonger tillsammanlagt 750 km, av vilka
en tur bör under var säsong då turer gjorts om-
fatta minst 150 km, de övriga minst 40 km var.

För erhållande av silvermärket äro de erforder-
liga kilometerantalen enligt punkt a) 800 km och
enligt punkt b) 2,000 km, för övrigt iakttagas be-
stämmelserna i föregående moment.

För erhållande av guldmärket äro de erforderliga
kilometerantalen enligt punkt a) 1,500 km samt
punkt b) 3,500 km, för övrigt iakttagas bestämmel-
serna i moment 1.

Vid segling svarar en seglad timme mot 5 km
paddlad sträcka.
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Från i märkesfordringarna stipulerade total-
summa kilometer få damer tillgodogöra sig 15 %

lättnad, 40 år fyllda damer och herrar göra dess-
utom 10 % avdrag, och både damer och herrar yt-
terligare 1 % avdrag för varje år efter fyllda 40.

Avdraget får göras från varje särskild färd, var-
igenom i § 5 omnämnda minimifärder (40 resp. 150
km) minskas i proportion.

Vid paddling i tvåmanskanot får vardera delta-
garen hälften av summan av den gottgörelse, som
enligt I mom. i denna § kommer båda till del.

Minst en övernattning måste företagas under
den kortaste, 40 km:s sträckan.
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Innehaft förtroendeställning
inom klubben.



Märke Sträcka Tid

Paddling

m.
Brons

Paddling

m.

Paddling

m.
Silver

Paddling

m.

Paddling

m.
Guld

Paddling

m



Datum Kontrollanter



Märke Sträcka Tid
Simning

m.

Paddling
Brons

m.

Paddling
m.

Paddling
m.

SilVCr ia^g
m.

Paddling
m.

Guld Paddling
m.

Paddling

m.
Elit —

Paddling

m.



Datum Kontrollanter



Anteckningar






