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Föreningens ursprungliga stadgar, daterade 18 februari 1996, reviderade i enlighet
med beslut fattade vid årsmöten 1999, 2000, 2001, 2006 och 2021

§1

Namn

Föreningens namn är ”Föreningen Jakten”, stiftad den 10 december 1995.
Föreningen är en ideell förening.
§2

Ändamål och syfte

Föreningens ändamål och syfte är
att erbjuda seglingar med jakten ”Hoppet av Brantevik”,
att anordna aktiviteter och utbildningar inom sjömanskap,
att löpande underhålla skeppet och föra seglingstraditionen på Brantevik
vidare.
Hemmahamn är Brantevik
§3

Ursprunglighet
”Hoppet” är konstruerat såsom segelfartygen var under senare delen av

1800-talet med den danska Jakten ”Castor” som förebild. Det gäller i
huvudsak skrov, däck och rigg.
”Hoppet” ska förbli på detta sätt dvs som ett museifartyg.
Undantag från detta är:
- Maskininstallation
- Myndigheters krav på säkerhet och utrustning
- Möjliggöra övernattning ombord
§4

Medlemskap

Medlemskap erhålles genom att årlig medlemsavgift erlägges.
Följande medlemskap finns:
- Vuxen
- Ungdom upp till 21års ålder
- Familj inkl. barn och ungdomar upp till 21 år
- Hedersmedlem
Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen och utses av årsmötet
Hedersmedlemskap gäller på livstid och är befriad från årsavgift.

§5

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är
a. Årsmötet
b. Extra årsmöte
c. Styrelsen

§6

Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret.

§7

Avgifter

Avgifter för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.

§8

Årsmöte

8.1 Årsmöte ska hållas före den 30 juni påföljande verksamhetsår.
Årsmötet ska utlysas sex veckor före dess avhållande. Utlysning sker
genom meddelande på föreningens hemsida och Branteviks anslagstavlor.
8.2 Motioner och ärenden till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast
en månad före dess avhållande.
8.3 Kallelse jämte dagordning till årsmötet skickas ut via e-mail senast tre
veckor i förväg.
8.4 Styrelsen ska hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse
tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
8.5 Årsmötets dagordning ska upptaga följande punkter:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Årsmötets öppnande
Årsmötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande och sekreterare till årsmötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
Styrelsens verksamhetsberättelse
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
11 Motioner till årsmötet
12 Val av ordförande och kassör
13 Val av två eller flera styrelseledamöter
14 Val av styrelsesuppleanter
15 Val av två revisorer
16 Val av revisorssuppleant
17 Val av valberedning om två personer varav en sammankallande
§9

Röstning

Varje medlem äger en röst, röstning med fullmakt medges ej.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa
stadgar är särskilt föreskriven.
Avgörandet sker genom öppen omröstning.
Vid lika röstetal ska lotten avgöra.
§ 10

Extra årsmöte

10.1 Extra årsmöte hålls när styrelsen finner så påkallat, om 1/3 av
föreningens medlemmar gör framställan härom eller om någon av
föreningens revisorer begär extra årsmöte.
10.2 Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess
avhållande. Kallelse ska innehålla motivering för det extra årsmötets
utlysande.
10.3 Extra årsmöte får endast avhandla fråga som angetts i kallelsen.

§ 11

Styrelse

11.1 Styrelsen åligger utöver vad som i övrigt sägs i dessa stadgar att:
-

representera föreningen
vara föreningens verkställande organ
förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
upprätta berättelse om föreningens verksamhet samt att föreslå
inkomst- och utgiftsstat
- förvalta föreningens medel och bära ansvar för dess ekonomi
- ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella
uppgifter

11.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter
Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år. För bibehållen kontinuitet i
styrelsen avgår ena hälften av ledamöterna vid udda årtal och andra
hälften av ledamöterna vid jämnt årtal.
11.3 Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, som har till uppgift att
förbereda de ärenden som ska behandlas av styrelsen samt sköta
föreningens löpande arbete.
11.4 Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet styrelseledamöter
är närvarande.
11.5 Styrelsen utser ett Skeppsråd med ansvar för sjöfarts- och
byggtekniska frågor samt frågor som rör säkerhet och löpande underhåll
av fartyget. Skeppsrådet ska bestå av minst tre sakkunniga medlemmar.
Skeppsrådet har självständigt ansvar för frågor av ovanstående natur i det
löpande arbetet. Större och viktigare beslut samt beslut om betydande
utgifter/investeringar ska godkännas av styrelsen.
11.6 Suppleanter meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid
dessa närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot
under mandattiden inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande
eller kassör under mandattiden, kallas styrelsen till extra årsmöte för val
av ersättare för den avgångne.
§ 12

Revision

.

12.1 Föreningens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en
tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en
suppleant för en tid av ett år.
12.2 Kassören ska överlämna för revision erforderliga handlingar till
revisorerna senast en månad före årsmötet.
12.3 Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka före
årsmötet.

§ 13

Valberedning
13.1 Valberedningen består av två ledamöter jämte en suppleant, valda av

årsmötet för en tid fram till nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av
årsmötet att vara beredningens sammankallande.
Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
Det åligger valberedningen att löpande följa föreningens verksamhet
under tiden fram till kommande årsmöte, så att ett genomarbetat förslag
till val kan föreläggas.
13.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre
veckor före årsmötet.

§ 14

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordföranden
och kassören gemensamt.

§ 15

Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3
majoritet på två på varandra följande möten (ett årsmöte och ett extra
möte) eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen ska i kallelsen
anges att fråga om stadgeändring kommer att behandlas.
§ 16

Föreningens upplösning

Föreningen upplöses av årsmötet. För upplösning av föreningen krävs
beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads
mellanrum och med minst 2/3 av antalet röster på respektive möte.
Föreningens egendom tillfaller Stiftelsen Hoppet, Brantevik under
förutsättning att stiftelsen åtar sig ansvaret för underhåll och drift av
skeppet Hoppet av Brantevik. Skeppet ska även efter överlåtelsen
förvaltas och drivas enligt § 2 ovan.
I händelse att Stiftelsen Hoppet avböjer att ta emot föreningens egendom
ansvarar Föreningen Jaktens styrelse för avveckling av föreningen och
dess egendom. Ambitionen ska härvid vara att på bästa sätt stimulera och
förvalta sjöfartstraditionen på Brantevik.

