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Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb

Klubben bildades den 4oktober 1966 och har sin hemort/verksamhetsområde i Rosersberg.
Stadgarna antagna 1966. Reviderade på årsmötet 1992 samt 2015.

§ 1 Ändamål
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Båtklubben ska verka för
ordning och snygghet vid båtbryggan samt föreslå och förestå båt- och uppläggningsplatser för båtarna tillhöriga
medlemmar. Klubben har dessutom till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för gemensam
trevnad, samt i möjligaste mån öka deras intresse för sjösporten och den avkoppling denna form av friluftsliv
skänker.

§ 2 Medlemskap
2.1
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. I ansökan

ska fullständiga uppgifter om sökande såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer, båtens typ och
storlek. Med anledning av bryggans beskaffenhet tillåts inte båtar över 28 fot.
Styrelsen kan snarast pröva ansökan och skriftligen meddelan sökande sitt beslut. Medlem förbinder sig att följa
klubbens stadgar och ordningsföreskrifter, samt i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Avslag till medlemskap behöver inte motiveras.
Den som beviljas medlemskap i klubben skall omdelbart erlägga fastställda avgifter.
Alla medlemmar ska vara aktiva i båtklubben och medverka i de aktiviteter som utlyses via e-post och hemsidan.
Medlem som under en tid av minst 10 år varit medlem i klubben och nedlagt ett förtjänstfullt och uppoffrande
arbete kan av årsmötet utses som hedersmedlem.

2.2 Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
Aktiv medlem: medlem som äger båtplats.
Tillfälligmedlem: medlem som hyr båtplats.
Hedersmedlem: medlem som har under en tid av minst 10 år, varit medlem i klubben och som på

ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på
livstid. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

2.3 Medlemmarnas rösträtt
Aktiva medlemmar och hedersmedlemmar har full rösträtt.
Som beslut inom klubben gäller majoritetens mening. I händelse av lika röstetal är ordförandens röst
utslagsgivande, dock inte vid beviljande av ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. Där gäller lottning.
Röstning sker öppet. Sluten omröstning ska endast ske om någon röstberättigad begär detta.

2.4 Medlemmarnas skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter
och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem är skyldig att ständigt uppträda på ett sjömannamässigt sätt, noga följa gällande allmänna förordningar
för sjöfart samt alltid ta hänsyn till andras trevnad och intressen.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.
Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.
Medlem måste meddela adressändring till klubbens hamnkapten.

2.5 Medlemmarnas utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
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Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur
klubben.

§ 3 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem på årsmöte eller extrastämma uteslutas ur klubben om medlem:
• motverkar klubbens syften
• skadar klubbens intressen
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess

anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet av närvarande på mötet.

Av kallelsen till extrastämma skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till mötet, där sådant ärende
skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även
innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.
Medlem, som uteslutits av möte, kan begära att få frågan prövad hos Saltsjö-Mälarens Motorbåt Förbund inom tre
veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på
extrastämma.

§ 4 Avgifter
Årsavgift erläggs av alla medlemmar. Årsavgiften ska vara inbetald senast 1 maj.
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på årsmöte.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur
klubben.

§ 5 Styrelse och förvaltning
Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen består av fem personer: ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande, vice sekreterare
samt en suppleant.

Årsmötet väljer ordförande samt vilka styrelsemedlemmar som ska ingå i styrelsen. Därefter väljer styrelsen
själva vilka uppgifter de ska ha inom styrelsen.

Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelsemedlemmar väljs för två år och avgår växelvis, två varje år.
Årsmötet utser hamnkapten på 1 år samt klubbmästare på 1år.
Varje medlem som betalt avgift är valbar som styrelsemedlem.

§ 6 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det finns behov.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst tre är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall
antecknas i mötesprotokollet.
Vid styrelsemötena ska det i protokollet antecknas vilka som varit närvarande på mötet.
Det är styrelsen uppgift att:
• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall

dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
• Representera klubben.
• Förvalta klubbens egendom och medel.
• Besluta om firmatecknare.(idag ordförande & kassör)
• Besluta om antagning av ny medlem.
• På årsmötena föredra av styrelsen fattade beslut.
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• Hamnkapten ska föreslå båtplatser och föra lista över de som önskar erhålla hamnplats. Hamnkaptenen ska
övervaka sjösättning och uppdragning av båtar samt att se till att ordningsreglerna för hamnen följs.

• Klubbmästaren har till uppgift att svara för trevnaden inom klubben.Denne ska i samråd med styrelsen
arrangera fester och möten.

• Vice ordförande och vice sekreterare träder in vid ordinares frånfälle.

§ 7 Räkenskaper och Revisorer
Klubben skall revideras av en revisor. Denne väljs på årsmöte för en tid av två år. En revisorsuppleant väljs för en
tid av ett år.

Revisorerna skall vid årsmötet ha granskta styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte
avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

7.1 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1/1 – 31/12.

§ 8 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är årsmöte eller extrastämma.

§ 9 Årsmöte
9.1
Klubben håller årsmöte senast den 15 februari.
Därutöver kan extrastämmor anordnas.
Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

9.2 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 3 veckor före mötet.
Kallelsen sker via e-post eller till den som inte har e-post via vanlig post samt på hemsidan

9.3 Förslag till dagordningspunkt / motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet, skall senast 10 januari skriftligen anmäla detta till
styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

9.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen senast 15 februari.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
• Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av protokolljusterare tillika rösträknare
• Styrelsens årsberättelse och ekonomisk rapport
• Revisorns berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
• Val av styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå
• Val av en revisorer och en revisorsuppleant
• Val av hamnkapten
• Val av klubbmästare
• Val av valberedning
• Fastställande av avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
• Inkomna motioner
• Övriga frågor
• Ordförande beviljar om ej föranmält ärende ska tas upp på årsmötet.
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9.5 Extrastämma
Extrastämma för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig
begäran av revisorer eller minst 5 av klubbens medlemmar.
Vid extrastämma får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

§10 Valberedning
Valberedningen bestående av en person  som väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga

poster som eventuellt blir vakanta.
• Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på årsmöte och detta skall framgå av kallelsen.
Beslut om klubbens upplösning ska för att vara giltig ha 2/3 majoritet och fattas vid två på varandra följande
möten varav ett ska vara årsmötet.

Fattas beslut om klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla något ideellt eller välgörande ändamål.

§ 12 Stadgeändring
Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar ska vara styrelsen till handa minst 14 dagar före det
sammanträde där det ska behandlas.
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
Stadgeändring skall godkännas på årsmötet och med 2/3 majoritet av närvarande på mötet.

§13 Ordningsregler för hamnområde och sjöboden

1. Inom hamn- och uppläggningsplats samt sjöbod skall snygghet och ordning alltid iakttas.
Varje båtägare skall hålla rent vid sin båt. Medlem är skyldig att följa styrelsens givna
föreskrifter och Hamnkaptenens order i ordningsfrågor.

2. Båt ska vara väl förtöjd och förtöjningen fjädrande så att skade inte uppstår på brygga och
pontoner.

3. För att förhindra skada på egen eller andras båtar ska tillräckligt antal fendrar vara utsatta.

4. Båtägare är skyldig att ersätta skada som bevisligen förorsakats på grund av bristfällig
förtöjning.

5. Inga båtar får finnas på uppläggningsplatsen från och med 1juni till och med 1 oktober.

Om båt inte avlägsnas från uppläggningsplats senast 31 maj kommer en avgift om sek 1500/per
vecka att tas ut.
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6. Material som använts för båtens vintertäckning samt utrustning ska omedelbart efter sjösättning
plockas bort och placeras på den plats som hamnkaptenen anvisar.
Platsen där båten stått skall ska rengöras. Sker inte detta äger hamnkaptenen att på båtägarens
egen bekostnad låta utföra detta. Styrelsen tar inte ansvar för sådant material.

7. Bryggplats får endast ägas av medlem.
Båtklubben ska få möjlighet att köpa tillbaka båtplatsen.

8. Arbetsdagar beslutas vid behov av styrelsen. Ändring av arbetsdag kan endast ske efter
styrelsebeslut. Nytt datum ska skickas ut 1 vecka före via e-post och hemsidan.
Arbetsledare är hamnkapten eller person som denne utser.
Om medlem är förhindrad att närvara vid arbetsdag ska detta anmälas till hamnkapten eller
styrelsemedlem.


