Stadga för Borensbergs Båtklubb
§ 1 Ändamål
Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg och på
bästa sätt tillvarata medlemmarnas önskemål. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt
ett gott kamrat- och sjömanskap.
§ 2 Medlemskap
1. Ansökan
Medlem i klubben antas av styrelsen. Vid ändring av adress- telefonuppgifter eller ny e-postadress,
skall medlem omgående meddela styrelsen detta.
2. Hedersmedlem
Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben kan väljas till hedersmedlem. Beslut fattas av
årsmötet, och hedersmedlem befrias från medlemsavgift.
3. Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet, men
medlemskap berättigar i sig inte till iordningställd båtplats, se § 3 Båtplatser.
4. Skyldigheter
Medlem som antagits har genom sin inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar och i
stadgeenlig ordning fattade beslut. Den som avsiktligt, eller genom bristande aktsamhet, skadar
klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig. Upplåtaren av båtplats ersätter inte kostnader för skador
som utrustning eller båt åsamkat människor eller egendom, och medlems båt skall vara
ansvarsförsäkrad. Sjösättning, upptagning av båt och användning av kranen i Borensbergs båthamn
sker under båtägarens ansvar. Medlem omfattas av arbetsplikt, men möjlighet finns att köpa sig fri till
en av årsmötet fastställd avgift.
5. Utträde
Medlem som önskar utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Vid utträde återgår
eventuell båtplats till klubben, och erlagda avgifter återbetalas ej.
6. Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgar, inte följer i stadgeenlig ordning fattade beslut, ej fullgör skyldigheter,
motverkar klubbens syften eller skadar dess intressen, kan av styrelsen uteslutas ur klubben.
Uteslutning verkställs fyra veckor efter beslutet. För medlem som nyttjar iordningställd båtplats
upphör båtplatsavtalet att gälla och platsen återgår till styrelsen. Medlemmens båt skall senast sju
dagar efter att beslutet verkställts ha flyttas från platsen, och om så ej skett äger styrelsen rätt att
begära handräckning hos kronofogde för att avlägsna båten. Utesluten medlem kan kräva prövning av
medlemsmöte innan beslutet vunnit laga kraft. Av styrelsens kallelse till sådant skall framgå, att ett
uteslutningsärende ska behandlas och styrelsens motivering till uteslutningen. Medlemsmöte beslutar i
ärende som rör uteslutning med 2/3 majoritet.
§ 3 Båtplatser
1. Villkor
För att nyttja icke iordningställd båtplats i arrendeområdet krävs medlemskap i Borensbergs Båtklubb
och för att nyttja iordningställd båtplats dessutom erläggande av båtplatsavgift och undertecknande av
föreningens båtplatsavtal. Vid fördelningen av iordningställda båtplatser beaktas faktorerna tillgång,
tid för anmälan till kölista och bostadsort; medlemmar bosatta i Borensberg eller i ortens närmaste
omgivningar ges företräde. Medlem som nyttjade av Borensbergs Båtklubb iordningställd båtplats vid
båtplatsavtalets införande 2006-03-16, och medlem som efter införandet erbjudits/erbjuds möjligheten
att nyttja sådan, måste för fortsatt eller ny nyttjanderätt underteckna föreningens båtplatsavtal. Medlem
som motsätter sig detta äger inte rätt att nyttja av Borensbergs Båtklubb iordningställd båtplats. Vid
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dödsfall får dödsbodelägare överta rätten till båtplats under förutsättning att föreningens villkor för
nyttjande uppfylls. Styrelsen får säga upp båtplatsavtal om nyttjare av båtplats, eller förare av båt som
omfattas av avtalet, bryter mot stadgar, inte följer i stadgeenlig ordning fattade beslut, ej fullgör
skyldigheter, motverkar klubbens syften eller skadar dess intressen. Vid uppsägning av avtalet återgår
platsen till styrelsen, och medlemmens båt skall senast sju dagar efter att beslutet verkställts ha flyttas
från platsen. Om så ej skett äger styrelsen rätt att begära handräckning hos kronofogde för att avlägsna
båten. Ändring av båtinnehav anmäls omgående till hamnfogde. Denne, som ansvar för fördelningen
av iordningställda båtplatser enligt gällande kölistor, äger även rätt att omfördela tilldelade båtplatser
mellan nyttjare. Hamnfogde får även tillfälligt återta platser vid ombyggnads- och reparationsarbeten.
Båtplats får inte överlåtas eller nyttjas i andra hand utan styrelsens tillstånd. Huvudregeln är att
andrahandsnyttjande endast tillåts för enstaka säsong, men styrelsen äger rätt att beakta
omständigheter som nyttjaren ej kunnat råda över och fatta beslut med hänsyn tagen till dessa.
Medlem som inte avser att använda båtplatsen kommande säsong, skall senast den första april aktuellt
år meddela hamnfogde. Platsen kommer då tillfälligt att tilldelas annan medlem enligt gällande kölista.
Både ordinarie och andrahandsnyttjare betalar båtplatsavgift.
(Båtplatsavtal, se stadgebilaga)
2. Ordningsregler
Iordningställd båtplats bör endast användas under tiden 1/4-30/11, uppläggningsplats får endast
användas 1/9-10/6 och båt skall vara sjösatt den 10/6. Vid tidpunkten för sjösättning skall
uppläggningsplatsen vara städad och materiel placerad på därför anvisad plats. Om inte särskild
överenskommelse träffats med hamnfogde, äger styrelsen rätt att begära handräckning hos kronofogde
för att avlägsna båt och utrustning som då ligger kvar på uppläggningsplatsen. Under vinterförvaring
får utrustning inte misspryda området och båtar och trailrar skall vara märkta med medlemsnummer.
Vid uppsägning av båtplatsavtal får uppläggningsplatsen användas från den 1/9 aktuellt år och fram till
tidpunkten för sjösättning påföljande år. Inom iordningställt hamnområde får förändringar av
anläggningar inte ske utan styrelsens godkännande, och om båt sjunker skall den snarast avlägsnas
från platsen genom ägarens försorg. Vid båttrafik inom hamnområdet skall varsamhet iakttas och
hastighetsbestämmelser följas.
§ 4 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är årsmöte och föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet, eller enskild
ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten, utom i frågor
som uttryckligen är förbehållna föreningsmöten, se § 7.
§ 5 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår motsvarar kalenderår.
§ 6 Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet, och extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.
Avgifter skall vara klubben tillhanda senast på förfallodagen, och pengar sätts in på bankgiro 8322703. Vid försenad betalning skickas påminnelsefaktura, varvid en avgift läggs till det ursprungliga
beloppet. Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom en månad efter den första påminnelsen, kan
efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
§ 7 Föreningsmöten
1. Antal, kallelse, dagordning och motion
Förutom årsmöte äger inga ytterligare ordinarie föreningsmöten rum under verksamhetsåret. Extra
föreningsmöte hålls när styrelsen finner sådant påkallat, på skriftlig begäran av revisorer eller då minst
tio av klubbens medlemmar så önskar. Kallelse till föreningsmöte skall ske per post, eller via e-post,
och vara medlemmen tillhanda senast fjorton dagar före mötet. Uppgift om ärenden som skall
behandlas bifogas kallelsen. Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat skall före januari månads
utgång aktuellt år skriftligen anmäla detta till styrelsen. Anmälan skall även innehålla en förklaring till
varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. Till klubbens sammanträden äger medlem rätt att inbjuda
person utanför klubben. Politiska diskussioner får inte förekomma vid förenings- eller styrelsemöten.
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2. Rösträtt, beslut och val
Varje myndig medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på föreningsmöte, och varje medlem
äger en röst. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud. Alla ärenden avgörs med enkel
majoritet, och avgörande sker genom öppen omröstning, utom då någon fordrar sluten. För omröstning
som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande. För
omröstning som avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.
3. Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad, och då skall följande punkter behandlas och
protokollföras:
mötets behöriga utlysande
fastställande av dagordning
val av ordförande och sekreterare för mötet
val av protokolljusterare och rösträknare
föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
fastställande av verksamhetsplan
fastställande av avgifter
propositioner och motioner
val av styrelse, se § 8
val av revisorer och revisorsuppleant, se § 10
val av valberedning, se § 11
övriga val
§ 8 Styrelse och förvaltning
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, två hamnfogdar, två ledamöter samt två
suppleanter, och den utser inom sig vice ordförande och vice sekreterare. Mandattiden omfattar två år
för ordinarie styrelseledamot och ett år för ordförande och suppleant. Halva antalet ledamöter och
ordföranden avgår årligen. Samtliga styrelsemedlemmar skall av ordföranden kallas till styrelsemöte
senast en vecka före tidpunkten för mötet och minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då
alla är kallade och minst fem är närvarande. För beslut fattade av styrelsen är de som deltagit i
beslutet, och inte reserverat sig, ansvariga. Reservation skall antecknas i protokollet.
Det åvilar styrelsen att:
verka för i § 1 nämnda uppgifter
verkställa beslut fattade av års- föreningsmöte
tillse att föreningens stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut efterlevs, och vid behov besluta
om åtgärder
representera klubben och förvalta dess egendom och medel
besluta om antagning och uteslutning av medlem
fördela uppgifter inom styrelsen, till övriga funktionärer och till eventuellt anställd personal
bereda ärenden inför föreningsmöten, arrangera dessa och föredra av styrelsen fattade beslut
besluta om firmatecknare se § 9
inom en månad efter avslutat verksamhetsår presentera räkenskaperna för revisorerna
§ 9 Firmatecknare
Klubbens konton tecknas av kassör och ordförande.
§ 10 Revisorer
Två revisorer väljs för en tid av två år, och dessa avgår växelvis vartannat år. Revisorerna skall
granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper, till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse
samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen, och detta
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förtigs av revisorerna, drabbar samma ansvar dem som styrelsen. Revisorerna har rätt att fortlöpande
ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar. En revisorsuppleant väljs för
en tid av ett år
§ 11 Valberedning
Valberedningen väljs för en tid av ett år och består av en suppleant och två ordinarie ledamöter varav
en är ordförande. Förslag på kandidater till poster som är föremål för val utsänds tillsammans med
kallelsen till årsmötet.
§ 12 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring skall framgå av kallelsen, och för att ett ändringsförslag skall antas måste
det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.
Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 13 Klubbens upplösning
Förslag om upplösning av klubben skall framgå av kallelse och kan endast behandlas av
föreningsmöte. För beslut om upplösning fordras majoritet på två föreningsmöten med minst en
månads mellanrum. Vid beslut om upplösning skall mötet besluta om hur man skall förfara med
klubbens tillgångar och handlingar.
Stadgebilaga: Båtplatsavtal
Stadga antagen av årsmöte 1990-03-14, rev 1993-05-02 och 2008-04-26.
Båtplatsavtal antaget av årsmöte 2006-02-15 och rev 2006-04-28.
Stadga, med stadgebilaga Båtplatsavtal, antagen av årsmötet 2009-03-31 , och fastställd vid extra föreningsmöte 2009-04-25
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Båtplatsavtal

Stadgebilaga

för medlemsnummer:

............................
Underteckna det ena exemplaret av detta avtal och returnera det till någon av föreningens
hamnfogdar. Spara det andra för att använda vid uppsägning.
Upplåtare
Nyttjare
(ifylles)

Borensbergs Båtklubb, 590 31 Borensberg.
Namn

Adress

Postnr

Tfn

Mobiltfn

E-post

Båtuppgifter Båtmodell
(ifylles)
Båtplatsens
användning
Avtalstid

Motor- eller segelbåt

Längd

Postadress

Bredd

Djup

Båtplats upplåtes för fritidsbåt.
Från och med tidpunkten för avtalstecknande och tills vidare.

Uppsägning Uppsägning av båtplats sker skriftligen senast den 1:a december. Båtplatsavtalet undertecknas
av nyttjaren vid rubriken “Ifylles vid uppsägning” och skickas till klubbens hamnfogde.
Rampnyckel Nyckel till rampen lånas mot avgift i avtalad butik i Borensberg.
Nyttjare som undertecknat detta båtplatsavtal förbinder sig att följa stadgar och i stadgeenlig
Ansvar
ordning fattade beslut som vid var tid gäller för Borensbergs Båtklubb. Det åligger medlemmen
att informera sig om dessa.
Ovanstående nyttjare säger upp avtalet från och
Ifylles vid Borensbergs Båtklubb säger upp avtalet
med:
uppsägning från och med:

Ifylles vid
tecknande av
avtal

...............................................................
för Borensbergs Båtklubb:

...........................................................................
Nyttjare:

..............................................................
Avtal tecknas den:

...........................................................................
Datum för nyttjares underskrift:

..............................................................
för Borensbergs Båtklubb:

...........................................................................
Nyttjare:

..............................................................

...........................................................................

Stadga antagen av årsmöte 1990-03-14, rev 1993-05-02, 2008-04-26 och 2018-03-21.
Båtplatsavtal antaget av årsmöte 2006-02-15 och rev 2006-04-28.
Stadga, med stadgebilaga Båtplatsavtal, antagna av årsmöte 2009-03-31 och fastställda vid extra föreningsmöte 2009-04-25
Förslag till stadgeändring vid årsmötet 2011-03-29 och fastställd av årsmötet 2012-03-27. Förslag till stadgeändring vid
årsmötet 2017-03-29 och fastställd av årsmötet 2018-03-21.
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