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STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB
§ 1.

Ändamål

Skärsätra Båtklubb på Lidingö, stiftad den 14 oktober 1930, är en allmännyttig ideell
förening som har till ändamål att:
 tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt
vara en mötesplats för alla båtintresserade
 genom utbildningsverksamhet verka för att utveckla medlemmarnas kunskaper
gällande sjösäkerhet och gott sjömanskap
 genom ungdomsverksamhet utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om
båtsport och sjösäkerhet
 genom samverkan mellan medlemmarna tillhandahålla säker hamnplats samt
säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett
betryggande sätt
 skapa sådana förhållanden att klubbens verksamhet förblir långsiktigt hållbar
 driva klubbens verksamhet på ett effektivt sätt genom att ta tillvara
medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser
Skärsätra Båtklubb är ansluten till Lidingö Båtförbund som representerar klubben i för
Lidingös båtklubbar gemensamma ärenden.

§ 2.

Medlemskap

Moment 1

Ansökan och antagning

Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål.
Den som vill bli medlem i klubben skall till styrelsen inge en skriftlig ansökan. I
ansökan skall sökanden ange personuppgifter och kontaktuppgifter. Den blivande
medlemmen skall underteckna ett Medlemsavtal.
Styrelsen beslutar om antagande av medlem.

Moment 2

Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning, enligt ordningsreglerna,
samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller
uppläggningsanläggning.
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Moment 3





Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom Medlemsavtal förbundit sig att följa klubbens
stadgar, regler och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert
kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens
tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlems båt skall vara försäkrad.

Moment 4

Utträde

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

Moment 5

Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av årsmöte eller extra föreningsmöte uteslutas ur
klubben om medlem:
 motverkar klubbens syften
 skadar klubbens intressen
 inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 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 kallelsen till mötet 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 föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt
båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del skall
frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§ 3.

Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden från och med första januari till och med sista
december.
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§ 4.

Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på
föreningsmöte.
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en
påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 5.

Småbåtssektionen

Småbåtssektionen är bildad för att inom klubbens ram ge främst ungdom möjlighet att
utöva kanot- och jollesegling.
Sektionen sorterar direkt under styrelsen. I styrelsen förs dess talan av en därtill utsedd
ledamot, som även har att tillse att ordning och reda råder inom sektionens område.

§ 6.

Ledning

Klubbens ledning utövas av styrelsen. Styrelsens säte är i Lidingö Stad.
Styrelsen består av tio klubbmedlemmar och en suppleant:
 Ordförande
 Vice ordförande
 Sekreterare
 Kassör
 Hamnkapten
 Vice hamnkapten
 Slipförman segelbåtar
 Slipförman motorbåtar
 Företrädare för småbåtssektionen
 Klubbmästare
Ledamöterna och suppleant väljs för en tid av två år på så sätt att ordförande, kassör,
hamnkapten, slipförman segelbåtar och företrädaren för småbåtssektionen väljs udda år
och de övriga väljs jämna år.
Styrelsen är beslutför, då minst fem av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden företräder.
Styrelsesammanträden skall protokollföras.
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§ 7.

Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:
 Handha klubbens ekonomi och övriga angelägenheter.
 Behandla alla frågor som hänskjuts till dess avgörande.
 Med intresse och omtanke övervaka klubbens verksamhet i dess helhet och föra
dess talan.
 Tillse att stadgar och regler efterlevs.
 Till årsmötet avge berättelser över det gångna verksamhetsåret.
 Kalla till årsmöte och i förekommande fall extra föreningsmöte.
 Förvalta klubbens anläggningar.
 Beskriva ansvars- och arbetsfördelningen inom styrelsen.
Ordförande skall opartiskt leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som klubbens
möten, justera protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs samt
vid behov representera klubben.
Styrelsen får inte uppta lån utan beslut av årsmötet eller extra föreningsmöte och inte
heller utan beslut från ett sådant möte ikläda klubben betalningsansvar som kan drabba
klubbens medlemmar.

§ 8.

Firmatecknare

Firmatecknare för klubben är ordföranden, sekreteraren och kassören, två i förening.

§ 9.

Funktionärer

Styrelsen kan begära att årsmötet väljer funktionärer inom av styrelsen utpekade
ansvarsområden.

§ 10. Revisorer
På årsmötet skall två revisorer och en suppleant väljas för en tid av ett år.
Det åligger revisorerna att granska klubbens ekonomi och verksamhet och till årsmötet
överlämna en revisionsberättelse.
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§ 11. Valberedning
Valberedningen bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande,
väljes 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.

§ 12. Föreningsmöten
Moment 1

ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas före första kvartalets utgång varje år på dag och plats som styrelsen
bestämmer.
Vid årsmötet skall följande förekomma:
 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera
protokollet.
 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 Fastställande av avgifter.
 Val av ledamöter till styrelsen jämte suppleant.
 Val av två revisorer jämte en suppleant.
 Val av representant och suppleant att jämte ordföranden representera klubben i
Lidingö Båtförbund.
 Val av funktionärer.
 Val av valberedning
 Behandling av ärenden som av medlem hänskjutits till årsmötets avgörande
under förutsättning att ärendet senast den 15 december anmälts till styrelsen.
 Fastställande av arvode till styrelseledamöter, revisorer och funktionärer
 Övriga ärenden av sådan beskaffenhet att de bör behandlas av årsmötet.

Moment 2

EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner anledning därtill eller när minst tio
medlemmar så kräver. Extra föreningsmöte skall hållas på sådan tid och plats att
tillräcklig anslutning kan förväntas från klubbmedlemmarnas sida.
Vid extra föreningsmöte får beslut endast fattas i frågor som angivits i kallelsen till
mötet.
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Moment 3

Medlemsförslag till föreningsmöte

Medlemmar som vill få förslag behandlade på föreningsmöte skall lämna förslaget till
styrelsen senast 4 veckor före mötet.

Moment 4

Beslut och val

Beslut och val skall ske genom öppen omröstning, såvida icke sluten votering begärs.
Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.
På mötet närvarande medlem har en röst.

Moment 5

Kallelse till föreningsmöte

Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall ske via brev eller e-post med
poststämpel/sänddatum minst tolv dagar före mötet.
Kallelse till årsmöte skall åtföljas av dagordning, årsberättelse och kassarapport.
Kallelse till extra föreningsmöte skall innehålla uppgift om ändamålet med mötet.

§ 13. Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3
majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid
andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14. Upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall
framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två
föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats,
skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande
tillgångar och handlingar.
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