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1§ Klubbens syfte är att bereda klubbens medlemmar tillfälle till kamratlig samvaro, under 

betryggande former vid utövande av undervattenssporter. Klubbens båtar och materiel 
är i första hand avsedda för undervattenssporter och i andra hand övrig marin rekreation.  

 
2§ Klubbens namn är dykarklubben Öckerödorarna (DK Öckerödorarna) och är en ideell 

förening. 
  
3§ Berättigad till medlemskap är samtliga dykintresserade som sökt medlemskap, blivit 

antagen av klubbens styrelse samt betalat in medlemsavgiften. 
  
4§ Medlemsavgiften för dom olika kategorierna fastställs på ordinarie årsmöte och följer 

SSDFs indelningar. Eventuellt medlemskort är personligt och får ej lånas ut eller ges 
bort. Vid inbetald medlemsavgift till klubben godkänner medlemmen att klubben lagrar 
dennes personuppgifter i klubbens medlemsregister i enlighet med personuppgiftslagen 
(PUL). Vid inbetald medlemsavgift godkänner medlemmen även att uppgifterna förs 
vidare till SSDF. 

  
5§ Som familjemedlem räknas den som är skriven på samma adress som en fullbetalande 

seniormedlem. Denne har samma rättigheter som vanliga medlemmar, vad gäller 
rösträtt, klubbdyk och andra aktiviteter som ordnats av klubben. 

  
6§ Klubbens styrelse består av: Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, kassören, 

materialförvaltaren samt två ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av föreningen för 
en tid av två år, dock att då styrelseval första gången äger rum enligt dessa stadgar, två 
styrelseledamöter och en ersättare skola väljas för allenast ett år. Om föreningens så 
önskar kan fler ledamöter väljas. Avgående styrelseledamot eller ersättare kan 
återväljas. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig om tre 
av styrelsens ledamöter är närvarande och eniga. 

 
7§ Styrelsen skall verka för klubbens framåtskridande och tillvarata klubbens intressen. 
 

ORDFÖRANDEN är klubbens officielle representant, leder styrelsens möten och 
övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordf. in i 
hans ställe. 

 
SEKRETERARE för och förvarar protokoll över styrelsens samman träden, 
registrerar och förvarar inkomna skrivelser. Undertecknar alla utgående skrivelser och 
förvarar kopior till dessa om inte ordföranden bestämmer annorlunda. Samt upprättar 
förslag till styrelsens årsberättelse. 

 
KASSÖREN uppbär alla avgifter, anslag och verkställer alla utbetalningar för 
klubben. För fullständig kassabok över DK Öckerödorarnas räkenskaper, samt 
upprättar årsbokslut. För medlemsmatrikel, försäkrar klubbens material och övriga 
tillhörigheter till ett betryggande belopp. 



MATERIALFÖRVALTAREN har hand om klubbens material och svarar för att det 
är i brukbart skick. Lägger vid behov fram förslag till styrelsen om avskrivning och 
nyanskaffning av material. Upprättar inventarielista över materialen. 
 

8§ Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 
 
9§ För granskning av klubbens räkenskaper utses två revisorer som väljs av årsmötet ett år 

i sänder. De lämnar en skriftlig revisionsberättelse till årsmötet. 
 
10§ Ordinarie årsmöte, med klubbens medlemmar hålls årligen senast i mars månad. Vid 

mötet förekommer följande ärenden. 
 

1. Fråga om mötet är behörigen utlyst. 
2. Val av ordförande, sekreterare för mötet. 
3. Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera protokollet. 
4. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
5. Revisorernas berättelse. 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
7. Inkomna ärenden och motioner. 
8. Val av styrelseledamöter och ersättare. 
9. Två revisorer väljes för ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga. 
10. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet 
11. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering och för protokollets 

tillgänglighållande för medlemmarna. 
12. Mötets avslutande. 

 
 
11§ Förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem skall inlämnas skriftligt 

minst 14 dagar före mötet. Förslag om stadgeändringar eller upplösning av DK 
Öckerödorarna minst 30 dagar före mötet. 

 
12§ Alla val sker öppna såvida ej sluten votering begärs. Vid lika röstetal gäller den mening 

som ordföranden företräder. Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är 
närvarande. 

 
13§ Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får ej utövas med 

fullmakt. 
 
14§ Utträde / uteslutning ur klubben sker: 
 

1. Utträde sker efter överenskommelse med någon av styrelsens medlemmar eller 
utebliven medlemsavgift. 

2. Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot klubben kan uteslutas efter 
omröstning i styrelsen. Medlem som utesluts meddelas skriftligen av styrelsen. 
Eventuell överklagan skall ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 10 
dagar efter erhållet beslut. 

 
 
 
 



Medlemsskyldigheter; 
 

1. Erlägga föreskrivna avgifter 
2. Medlemmarna har ett gemensamt ansvar för underhåll av klubbens båtar, lokaler 

och materiel. 
 
15§ Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till näst följande ordinarie 

årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 till 31/12. Räkenskaperna jämte 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikeln, inventarieförteckning tillhanda hålles revisorerna 
minst 14 dagar före ordinarie årsmöte. 

 
16§ Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna 

räkenskapsåret, samt överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 7 dagar före 
ordinarie årsmöte. 

 
17§ Förslag till ändring av klubbens stadgar skall komma in skriftligen till styrelsen, som på 

nästa allmänna möte presenterar förslaget för klubbmedlemmarna, samt avger eget 
yttrande. För godkännande av stadgeändring fodras 60% av de närvarandes röster på två 
varandra följande möten. 

 
18§ Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera DK Öckerödorarna. 
 
19§ All dykverksamhet sker helt på medlemmarnas eget ansvar vare sig dykningen äger rum 

enskilt eller i klubbens regi. Klubbmedlem är själv skyldig att se till att erforderliga 
säkerhetsåtgärder vidtagits i samband med dykning. 

 
20§ Upplösning av klubben kan ej ske så länge minst 5 medlemmar röstar för dess 

fortbestånd. Vid en eventuell upplösning av klubben tillfaller klubbens samtliga 
tillgångar Götaverkens Sportdykarklubb. 

 
21§ Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen minst 14 dagar före tidpunkten för årsmötet, 

för att årsmötet skall vara behörigen kallat. Har förslag väckts om stadgeändring, 
nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga 
av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 

 


