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§1 Cnrndide

DIK skall främja octr oraganisera aktiviteter for nption-,håi1sa-,
och, glåidje- och sallvaro för dess nedlenniar.

Barn octr r:rrgdcnr skall ägnas största jntresse, nen även
föråildrar octr övriga vrrsla i Dcmstens § skaJ-l aktiveras.
Eibt gott sarnarbete xed Byföreningen och Båtklubben skall
fråimjas, detta för att uSpnå en nÅngsidighet och valfrihet
för rzarierande iltressen oc,tr önsksnål.
lbtto ''TöR HäI.SA €tI Gil{DTEII

§2 !4edlernskap
Itledlenr l<an vara enskild elIer far[1j.Med.Iem äger inträde efter
erlagd intråidesarzrgift och årsavgrifL,E: rtrst per redlernsarryift
gåiller vid alla rrcteringar. Hedersredlenrnar är avgiftsbefriaäe.

§3 n:trädesavgiift
Inträdesarzrgiften åir'faststäLld tilI 150:- octr gåilIer son
första årsavgift

§* mffiå*"r årsavgifr sun fasrsrälles vid varje årsröre, 
: :

avgiften skall vara erlagd en mårnd efter årsnirtet.
§5 Stta:elsen

DE(:s angelägerrtreter trandhas av en stla:elserbestående av
ordförarråe och sot iirriga ledanoter. l^eamfrcr utses av
årsröet. Styr:elsen utser inon sig v. ordförande,sekreterare,
kassör och stugfogde.

§6 Stlnrelsen sarnnanträder på kallelse av ordförande och åir beslutsttåissig
nåir rni-nst h;ilften av ledanöterna åir nåinrarande.

§7 Ärsnöte
Ond:narie arsrpte håIles norrnalt i augiustirextra nröte när så
er^fordras. Tid gctr plats bestEirmbs av stln:eIsen r-rnder iaktagarde
av att kallelse utsändes minst 14 dagar före nörtesdatrm.
Vid årsötet skall följande åirende förekcnrna.
1 Årsrrotets betröriga utllrsande
2 Val av ordförande och sekreterare för notet
3 Val av jr:steringsnän att jåirnte ordförarden jr:.stera protokollet
4 Revisorernas berättelse
5 S§n:elsens verksamhetsberåitte1se.
6 Cn anszarsfrilret för s§::elsen för den tid revisionen avser.
7 Va1 av alDlX;s ordfdrande tillika s§rrelsens ordförande -2 år.

b) Se>r ledarpter till s§rrelsen for 2 år
c) två revisorer jänte en sulpleant för 1 år

8 Bestiinrnande av årsavgift.
9 Förslag son väcks av stla:elsen el1er av nedlem skall \lara

stlaelsen tillhanda senast 14 dagar före nptet för att kunna
föras upp på dagordrringen

10 thrriga frågor.
§8 Verksanrtretsår och råikenskapsår skal-l sannanfalla och onfatta

tiden 1.7- 30.6 varje år.Ikikenskaperrra 1änns till revisorerna
senast 20 dagar före årsnötet..

§9 pet åligger renrisorerna att granska räkenskaperna och s§rrelsens
örrriga förrraltning, för den tid revisionen qnfattarrsanrt att
ä/erlärna revisisrsberättelse senast 7 dagar före årsrptet tiII s§rrelserr.
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stadgar forts...
§i0 beslut

Beslut fattas red. acklanatim eller ired votering. Vid votering
gåilIer enl<el rajoritet.

§11 stadgefrågor :"' ;t"äg}rå{or e+er crn DfK:s u,ryIösande får endast a'hand'las vid
or:ilinarie årsröL. rör godkeinnande av sådana förs3-ag $i119r
2/3 ma)oritet av vid rÖtet nåwarande röstJrerättigade nedlermar

§12 Beslut *,,ppfO=ting av DIK skal-l ilnetråIla föreskrifter an

anviinffring .i, f*rt .rt och arrdra tillgångar i DIK's ä9o'

o"åä-tgigångar g61l anvärdas för ungdcnrsrrcrksanrhet
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