STADGAR
för
ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBB
bildad den 23 januari 1937
Stadgarna reviderade 1988, 2007-01-28, 2018-01-28
§1 Ändamål
Östertälje Båtklubb har som ändamål att för barn och vuxna
främja intresse för båtsport.
främja intresse för friluftsliv med anknytning till båtsport.
tillhandahålla service för främjande av miljö.

§2 Verksamhet
Östertälje Båtklubb verksamhet består av:
samordna sjö- och torrsättning av medlemmarnas båtar,
kalla till gemensamma arbetsdagar för underhåll av klubbens och medlemmarnas inventarier,
samordna vaktpass inom klubbens hamnområde under perioden maj – oktober,
försäljning av klubbens emblem (vimpel, nål, dekal),
ta fram klubbens tidning, ÖBK-kanalen,
anordna medlemsträffar med tema, som anknyter till båtsport och friluftsliv,
bedriva friluftsliv inom båtsport,
anordna utbildningar för medlemmar med anknytning till båtsport,
bedriva ungdomsverksamhet för främjande av båtsport,
anordna tävlingar inom båtsport,
tillhandahålla servicebrygga för tömning av båttoaletter.

§3 Tillhörighet mm
Klubben är medlem i Svenska Seglarförbundet, SSF och Sörmlandskustens Båtförbund, SKBF och är därigenom
ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund, RF resp. Svenska Båtunionen, SBU.
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och
beslut.

§4 Beslutande organ
Högsta beslutande organ är årsmötet. Övriga beslutande organ är extra föreningsmöten och styrelse.

§5 Firmatecknare
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig upp till och med ett basbelopp. Över ett basbelopp
tecknas firman, två i förening, av ordförande och kassör.

§6 Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

§7 Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna,
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller extra föreningsmöte.
I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Kvarstår tvist om tillämpning av stadgarna skall tvisten avgöras
i enlighet med inom SBU angiven ordning.

§8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på ett årsmöte eller ett extra föreningsmöte.
För beslut krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§9 Upplösning av klubben
För upplösning av klubben krävs beslut på två efter varandra följande årsmöte eller extra föreningsmöte med
minst 3/4 av antalet avgivna röster.
Överblivna medel överlämnas till organisation som företräder klubbens ändamål.
Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och mötenas protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte
balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas de förbund till vilken/a klubben är ansluten.

Sida 1 (5)

Klubbens medlemmar
§10 Inträde
Till medlem i klubben kan varje person väljas in som ansluter sig till klubbens grundsatser.
Ansökan skall skriftligen lämnas in till styrelsen på ett särskilt formulär.
Medlemskap beviljas av styrelsen.
Ansökan får endast avslås, om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta klubbens ändamål och
intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den
medsökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall skriftligen skickas till den som fått avslag på
medlemansökan inom 5 dagar från det att styrelsen fattade beslutet.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF’s stadgar.

§11 Utträde
Aktiv medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och beviljas utträde efter
fullgjorda skyldigheter. Klubben skall återbetala andel i klubbens tillgångar inom 6 månader till aktiv medlem
under förutsättning att en ny medlem inträder och tar över fordran. Medlemskapet upphör och personen avförs
från medlemsförteckningen.
Stödjande medlem, som ej har betalat medlemsavgift, får anses ha begärt sitt utträde ur klubben under näst
kommande år. Medlemskapet upphör och personen avförs från medlemsförteckningen.

§12 Uteslutning mm
Medlem, som har försummat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller
ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen, kan uteslutas ur klubben.
Uteslutning beslutas av styrelsen och fordrar 2/3 majoritet. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att
medlemmen inom en viss tid, minst 2 veckor, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iakttaga för
överklagande. Beslutet skall inom 5 dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den berörde.
Beslut om uteslutning skall fattas av klubbens styrelse och får av den berörde överklagas på ett årsmöte, ett extra
föreningsmöte eller enligt regler i RF:s stadgar.

§13 Medlemskap
Aktiv medlem
har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmar,
har rätt till information om klubbens angelägenheter,
- Information om avgifter och beslut skickas ut till samtliga medlemmar efter ordinarie årsmöte samt vid
behov efter extra föreningsmöte,
- Information om beslut och avgifter skall finnas tillgänglig i Klubbhuset,
har skyldighet att ta del av de beslut som fattas på ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte,
är skyldig att lämna aktuella uppgifter till klubbens medlems- och båtregister,
är skyldig att alltid ha båten ansvarsförsäkrad,
är skyldig att hålla klubbens emblem i helgd, rätta sig efter dess stadgar och följa ordningsregler samt vårda
klubbens egendomar.
Familjemedlem
har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmar,
har rätt till information om klubbens angelägenheter,
är skyldig att hålla klubbens emblem i helgd, rätta sig efter dess stadgar och följa ordningsregler samt vårda
klubbens egendomar.
Stödjande medlem
har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmar,
har rätt till information om klubbens angelägenheter,
är skyldig att lämna aktuella uppgifter till klubbens medlemsregister,
är skyldig att hålla klubbens emblem i helgd, rätta sig efter dess stadgar och följa ordningsregler samt vårda
klubbens egendomar.
Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan den, som på ett förtjänstfullt sätt, gagnat klubben under minst 25 år, väljas på ett
ordinarie årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, .Årsmöte och extra föreningsmöte.
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§14 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och skall hållas under perioden 15 januari till 15 februari.
Extra föreningsmöten sammankallar styrelsen till, om så erfordras eller då minst 10 medlemmar skriftligen
anhåller härom. Mötena hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 3 veckor före mötet skickas till medlemmarna.
Inkomna motioner och förslag från styrelsen skall anges i kallelsen och finnas tillgängliga för medlemmarna
1 vecka före aktuellt möte. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns att tillgå.

§15 Motioner/Förslag
Motioner, som skall behandlas på ordinarie årsmöte, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 15
december.
Stadgeändringar och frågor av väsentlig betydelse för klubben och dess medlemmar skall behandlas på samma
sätt som motioner.

§16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Aktiv medlem, som har betalat förfallna medlemsavgifter, har rösträtt på mötet.
Övriga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Ett ombud får endast vara ombud för 1 aktiv medlem.

§17 Beslutsmässighet
Mötet är beslutmässigt med det antal medlemmar, som är närvarande på mötet.

§18 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Vid personval gäller relativ majoritet och den person som fått flest röster är vald.
För beslut i andra frågor gäller absolut majoritet, vilket innebär att det förslag vinner, som fått mer än hälften av
antalet angivna röster.
Paragraf §9 och §12 undantas från dessa regler.

§19 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem, familjemedlem och stödjande medlem i
klubben.

§20 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall minst följande punkter behandlas och protokollföras:
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets var behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av två justerare och rösträknare
6. Presentation av verksamhetsberättelsen
7. Presentation av balans- och resultaträkning
8. Presentation av revisionsberättelsen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av funktionärer för verksamhetsåret
11. Presentation av innevarande års verksamhet och budget
12. Arvoden, som styrelsen har rätt att utdela till medlemmar
13. Prissättning av bryggplatser
14. Avgifter för verksamhetsåret mm
a. Avgifter
b. Arbetsplikt och Nattvakt
15. Motioner/Förslag
16. Rapporter
a. Hamnen
b. Radön
c. Klubbstuga
d. Strand Hotell
e. Ungdomsverksamhet
f. SKBF

Sida 3 (5)

17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

§21 Extra föreningsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte, när revisor eller minst 10 röstberättigade medlemmar begär
detta. Sådan framställning skall skriftligen skickas till styrelsen och innehålla skälen till begäran.
Extra föreningsmöte skall inom 2 veckor efter mottagandet utlysa möte att hållas inom 2 månader.
Kallelse med förslag till dagordning för mötet skall skickas till medlemmarna 1-3 veckor före mötet.
Vid extra föreningsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Samma regler gällande rösträtt och beslutsmässighet gäller som vid ett ordinarie årsmöte.

§22 Avgifter
Klubben finansierar sin verksamhet genom avgifter och eventuella bidrag. Samtliga årliga avgifter beslutas på
ordinarie årsmöte. De av klubben debiterade årliga avgifterna skall vara betalda senast 1 april innevarande år.

§23 Valberedning
Valberedningen består av 2 personer valda på 1 år på årsmötet. Senast 2 veckor före årsmötet skall
valberedningen informera styrelsen om sitt förslag.

§24 Revision
På ordinarie årsmöte skall 1 revisor och 1 revisorssuppleant eller 2 revisorer väljas på 1 år.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, mötesprotokoll, styrelseprotokoll och övriga
handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

Styrelsen
§25 Sammansättning
Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör, 4 övriga ledamöter samt minst en suppleant.
Styrelsens ordinarie medlemmar väls på två år och suppleanter på 1 år. Till styrelsemöten kan
kommittéledamöter adjungeras, dessa ledamöter väljs på 1 år och har yttrande- och förslagsrätt men

inte

rösträtt.
§26 Styrelsen åligganden
När årsmöte eller extra föreningsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för
klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall svara för klubbens verksamhet enligt gällande regler och enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
- verkställa av årsmötet och extra föreningsmöte fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
- utarbeta och vid behov justera instruktioner för funktionärer och kommittéer,
- ansvara för och förvalta klubbens medel,
- årligen upprätta verksamhetsberättelse för klubben,
- tillställa revisorn räkenskaper mm enligt § 24,
- utarbeta verksamhetsplan och budget för klubben,
- förbereda årsmöte och extra föreningsmöten,
- ansvara för att det finns medlemsförteckning och båtregister,
- ansvara för att det finns en inventarieförteckning, i vilket även av klubben förvärvade priser införs,
- ansvara för att såväl klubbens medlemmar i klubbens verksamhet, som klubbens byggnader och övriga
tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
Ordförande
Ordförande är klubbens officiella representant.
Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete.
Har ordförande förhinder utser styrelsen en företrädare att träda in i ordförandens ställe.
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Sekreteraren skall
- förbereda styrelsens sammanträden och klubbens möten,
- föra protokoll vid styrelsens sammanträden,
- föra protokoll vid årsmöte och extra föreningsmöte,
- om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
- övervaka att klubbens stadgar och övriga för klubbens bindande regler och beslut efterlevs.
Kassören skall
- se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till klubben,
- se till att klubben söker bidrag från stat, kommun m fl,
- svara för klubbens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över klubbens räkenskaper,
- årligen upprätta balans- och resultaträkningar,
- utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
- se till att klubbens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
Vid kassörens förfall skall någon annan av övriga styrelseledamöter inträda i kassörens ställe till dess att val
av ny kassör har skett.

§27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst.
I brådskande fall får ordförande besluta i ett ärende. Beslutet skall anmälas vid närmast därpå följande
sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Ledamot som reserverar sig till protokollet eller ej deltagit i beslut kan fritas från ansvar. Protokollet
undertecknas av sekreteraren och justeras på följande sammanträde.

§28 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller
annat organ eller till enskild medlem.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen
härom.

§29 Allmänna bestämmelser
För enskilt ägda anläggningar på klubbens område såsom hamnplats och stugplats upprättas kontrakt.
Medlem som vägrar skriva kontrakt kan förlora sin rätt till plats inom klubbens område.

Sida 5 (5)

