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STADGAR
För den allmännyttiga ideella föreningen Årstadals Båtklubb
med hemort Årsta i Stockholms kommun.
Bildad den 9 maj 1948.
Stadgarna antagna vid årsmötet denl5 februari 1997.
Årstadals Båtklubb är via Saltsjön-Mälarens Båtförbund ansluten till
Svenska Båtunionen.
§ 1 Ändamål
1. Klubbens ändamål är att som allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina
medlemmar främja båtlivet lokalt, samt verka för ett gott kamrat- och
sjömanskap.

§ 2 Medlemskap
1. Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till föreningens styrelse.
2. Medlemskap beviljas av styrelsen.
3. Avslagen ansökan skall skriftligen tillställas den sökande inom 1 vecka efter be
slut med angivande av skål för avslag. Till detta skall fogas vad den sökande skall
iaktta för att överklaga beslutet. Beslut kan överklagas hos Saltsjön-Mälarens
Båtförbund inom 3 veckor.
4. Medlemskap berättigar i och för sig ej till sommar- eller vinterplats för medlems
båt i klubbens hamn eller på dess uppläggningsplats eller annan till klubben
hörande plats.
5. Person som tillhört klubben i minst 20 år i född kallas till ständig medlem, och
erhåller avgiftsreduktion beslutad av årsmötet.
6. Person som tillhört klubben i minst 30 år kallas till hedersmedlem, och erhåller
avgiftsreduktion beslutad av årsmötet. Förslag till hedersmedlem kan också
lämnas till styrelsen som bereder ärendet och överlämnar till medlemsmötet för
beslut.
7. Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
8. Medlem äger en röst vid votering.
9. Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.
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10. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen.
11. Medlem skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.
12. Så snart medlem ändrar adress, eller i övrigt någon ändring inträffar som
påverkar uppgifterna i klubbens matrikel, skall detta meddelas styrelsen.
13. Person som uteslutits ur annan båtklubb äger ej rätt till inträde i klubben utan
särskild prövning.

§ 3 Medlems utträde
1. Medlem som önskar utträde ur klubben skall skriftligen underrätta styrelsen
därom.
2. Medlem som ej erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur
klubben.

§ 4 Medlems uteslutning
1. Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträder
inom eller utom klubben så att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens
syfte, som skadar klubbens intressen eller inte fullgör de skyldigheter som
beslutats av klubben, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra möte
uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2,3 majoritet.
2. Till möte som skall avgöra uteslutning av medlem, skall medlemmarna alltid
kallas genom personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall
behandlas.
3. Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall förutom kallelse enligt stycket
ovan, lämnas skriftlig motivering. Kallelse sker i detta fall med mottagningsbevis.
4. De i denna paragraf nämnda kallelserna skall vara medlemmarna tillhanda senast
en vecka före det utlysta mötet.
5. Uteslutning av i denna paragraf nämnt slag skall rapporteras till SaltsjönMälarens Båtförbund. Medlem som således uteslutits av klubbmöte och inte anser
sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos Saltsjön-Mälarens
Båtförbund inom tre veckor.
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§ 5 Beslutande organ
1. Klubbens beslutande organ är i ordningsföljd:
1.
2.
3.
4.

Årsmöte
Övriga ordinarie möten
Extra möte
Styrelse

§ 6 Verksamhetsår
1. Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till och med 31 december.

§ 7 Avgifter
1. Avgifter till klubben fastställes av årsmötet
2. Extra uttaxering kan beslutas av ordinarie möte eller extra klubbmöte.
3. Avgifter skall erläggas senast på av klubben angiven dag.
4. Uppskov med avgifter kan efter skriftlig framställan till styrelsen medgivas
medlem vid sjukdom, arbetslöshet, värnpliktstjänstgöring eller annan dylik
anledning.
5. Medlem som tecknat hyresavtal med klubben avseende båtplats, jolleplats eller
kanotplats äger ej rätt överföra någon av det i hyresavtalet angivna skyldigheterna
på tredje man.

§ 8 Medlemsmöten
1. Klubben håller årligen 3 ordinarie möten, varav årsmöte i februari, vårmöte i april
och höstmöte i september.
2. Kallelse till årsmöte och extra möte sker skriftligen per e-post eller fysisk post,
som skall vara tidsstämplad respektive poststämplad minst 14 dagar före möte.
Kallelse och dagordning till vår- och höstmöte sker senast 14 dagar före sammanträdesdagen på klubbens anslagstavlor.
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3. Av medlem väckt förslag, motion, skall om det inkommit minst 4 veckor före
mötet tas upp på dagordningen. Senare eller vid mötet väckt fråga kan upptagas till
behandling men ej föranleda beslut förrän vid nästa möte.
4. På årsmötet skall följande dagordning förekomma.
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Val av ordförande för mötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande
skall justera årsmötets protokoll.
5. Fastställande av röstlängd
6. Föregående mötes protokoll.
7. Skrivelser.
8. Rapporter.
9. Styrelsens berättelse.
11. Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av revisor och en suppleant.
14. Val av ombud och funktionärer.
15. Fastställande av arvoden för styrelse och funktionärer för kommande år.
16. Fastställande av stat och stadgeenliga avgifter
17. Motioner
18. Nya frågor
19. Avslutning
5. På vårmöte beslutas om sjösättning samt sker val av ny valberedning.
6. På höstmöte beslutas om torrsättning.

§ 9 Beslut och val vid medlemsmöten
1. Medlem som betalt förfallna avgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har
rösträtt på möte. Rösträtten är personlig. Frånvarande medlem nöjer sig med
närvarandes beslut.
2. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet. Undantag härifrån gäller vid
stadgeändring, upplösning, val av hedersledamot samt vid uteslutning. 1 dessa fall
krävs 2/3 majoritet.
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3. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet. Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter
votering.
4. Avgörande sker genom öppen omröstning utom i de fall att vid val någon fodrar
sluten sådan. I händelse av lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande, vid
sluten omröstning avgör dock lotten.
5. Styrelsen äger rätt att deltaga vid alla val, utom vid val av revisorer.
5. Beslut bekräftas genom klubbslag

§ 10 Styrelse och styrelseval
1. Klubben företräds av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag förvaltar
klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till ordinarie möten samt
verkställer fattade beslut.
2. Klubbens styrelse består av 7 ledamöter, vilka väljs för en period om två år av
årsmötet.
3. Styrelsens ledamöter är uppdelade i två grupper som väljs alternerande.
Kassör, sekreterare, slipbas, klubbmästare väljs det ena året.
Ordförande, hamnkapten, nattvaktsombud väljs det andra året. 1 styrelsen skall
alltid finnas en utsedd förbundsrådsrepresentant.
4. Vid val av styrelsen skall hänsyn tas till kontinuiteten.
5. Valberedningen nominerar kandidater till styrelseposterna. Kandidater till
styrelsen skall utses bland medlemmar som förklarat sig villiga. 1 det fall det finns
flera kandidater än befattningar som skall tillsättas, sker omröstning, varvid de är
valda som i tur och ordning erhållit högst röstetal.
6. I det fall en styrelseledamot avgår under valperiod utser styrelsen ersättare inom
styrelsen. I det fall en funktionär avgår under valperiod utser styrelsen ersättare.

§ 11 Styrelsens ansvar och befogenheter
1. För av styrelsen fattade beslut, är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte
reserverat sig. Reservationen mot beslut skall avges skriftligen och bifogas
protokollet.
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2. För att styrelsen skall kunna fatta beslut fodras att styrelsens samtliga ledamöter är
kallade och att minst 4 är närvarande och ense om beslut. För ändring i regler eller
bestämmelser krävs att minst 5 av styrelsens ledamöter är samlade.
3. Av styrelsen beslutade ändringar i regler eller bestämmelser skall på lämpligt sätt
redovisas vid årsmötet.
4. Styrelseledamots arbete regleras av respektive befattningsbeskrivning.
Därutöver skall styrelsemedlemmar delta i styrelsens och klubbens sammanträden.
5. Styrelseledamot som utan giltigt förhinder är frånvarande två på varandra följande
styrelse och/eller klubbmöten anses ha avgått och ersättare utses enl. §10.6
6. Över klubbens medlemmar skall föras matrikel med angivande av medlemskap,
båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter.
7. Styrelsen kan vid behov tillsätta kommittéer eller arbetsgrupper för speciella
uppdrag.
8. Klubben tecknas av ordförande och kassör i förening.
9. Brister någon av klubbens funktionärer eller kommitterade i sina åligganden kan
styrelsen om så påfordras utse tillförordnad funktionär i dennes ställe för tiden
intill nästa klubbmöte.
10. Styrelsen skall under sammanträde föra beslutsprotokoll.
11. Styrelseprotokoll är offentliga.
12. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt detta.

§ 12 Val av revisorer, deras ansvar och befogenheter
1. Två revisorer samt en revisorssuppleant väljs av årsmötet. Mandatperioden för
revisor är två år och för suppleant 1 år. Revisorerna väljs på ett sådant sätt att inte
båda avgår samtidigt.
2. I det fall, av något skäl, nyval sker samtidigt av båda revisorerna, väljs en på ett
år.
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3. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Senast
en månad före årsmötet skall revisorerna av styrelsen tillhandahållas
styrelseberättelse, räkenskapsböcker med verifikationer, protokoll samt annat för
revisionen nödvändigt material. Detta skall efter verkställd granskning av
revisorerna återställas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet, åtföljt av
revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.
4. För fullgörande av uppdrag äger revisor att när han så önskar under
räkenskapsåret ta del av protokoll och räkenskaper.
5. Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltning och detta förtigits av
revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.
6. Skulle nyval av revisor nödvändiggöras under valperioden, tillsätts sådan av extra
möte.

§ 13 Allmänna bestämmelser
1. Klubbens standert är blå med gula kanter och svart cirkel med vit svan samt
bokstäverna ÅDBK.
2. Klubbmärket är kavajnål, i form av klubbens standert i miniatyr, tillverkad i emalj.
3. Klubbens förtjänstmärke består av klubbmärke med krans.
4. Mössmärke är en svart kokard med i guld broderat ÅDBK över ett ankare.
5. Klubbmärke och mössmärke är avsett för klubbens medlemmar.
6. Klubbstandert får endast föras av båt som är inregistrerad i klubben.
7. Båt som ägs av medlem kan inregistreras i klubben.
8. Inregistrerad båt kan erhålla hamnplats 1 uppläggningsplats först efter upprättat
avtal.
9. Medlem som uraktlåter att följa de regler som avtalats riskerar sin båtplats.
10. Medlem med båt utan ansvarsförsäkring riskerar uteslutning ur klubben.
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11. Klubben fritar sig från allt ansvar för sak- eller personskada som kan uppkomma j
samband med torrsättning, förvaring och sjösättning av båt.
12. Gästande båt är skyldig att följa de förtöjningsregler som utfärdats, samt de
anvisningar som erhållits från den som mottager den gästande båten.

§ 14 Tolkning av stadgarna
1. Skulle tvist angående tolkning av stadgarna uppstå, avgör styrelsen denna tvist
tills medlemmarna på allmänt möte eventuellt beslutar annan tolkning.

§ 15 Stadgeändring
1. Andring av dessa stadgar kan endast ske då 2/3-dels majoritet för den föreslagna
ändringen erhålls vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara
ordinarie möte.

§ 16 Upplösning
1. Skulle på grund av oförutsedda omständigheter fråga uppstå om klubbens
upplösning, skall beslut därom fattas vid två på varandra följande möten med
minst 3/4-dels majoritet av klubbens samtliga medlemmar röstande därför.
2. Vid upplösning försäljs klubbens samtliga tillhörigheter, skulder gäldas, och de
eventuellt befintliga tillgångarna samt klubbens arkiv överlämnas till SaltsjönMälarens Båtförbund.
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