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Instruktioner hur föreslagna ändringar skall tolkas
Svart text är föreslagen ny skrivning.
Röd text är nuvarande skrivning
Blå text är förklaring/motivering till föreslagen ändring

Värmdöviks Båtklubb – Stadgar
VÄRMDÖVIKS BÅTKLUBB, bildad den 19 juli 1963, är en ideell båtklubb för fastigheter inom Värmdöviks
Vägförening.
Stadgar beslutade på årsmötet 2019-03-XX
Värmdöviks Båtklubb, VBK, bildades den 19 juli 1963 och är en ideell båtklubb för fastigheter inom Värmdöviks
Vägförening.
Stadgar beslutade på årsmötet 2015-03-10.
Att inneha en fastighet inom området är ett villkor för medlemskap vilket är bundet till fastigheten.
Justerat språk, villkor för medlemskap står under § 2 MEDLEMSKAP – behöver inte stå här också.
§ 1. BÅTKLUBBENS ÄNDAMÅL
Att på arrenderad mark tillhandahålla bryggor och övriga anordningar för förtöjning av fritidsbåtar.
Att genom information och praktiska åtgärder verka för sjösäkerhet och ett ansvarsfullt båtliv.
Att verka för trivsel och gemenskap för klubbens medlemmar.
§1

Ändamål

Att på arrenderad mark anlägga och underhålla bryggor och övriga anordningar för förtöjning av fritidsbåtar.
Att genom information och praktiska åtgärder verka för sjösäkerhet och ett ansvarsfullt båtliv.
Att verka för trivsel och gemenskap i klubben.
Att företräda klubben inför myndigheter och organisationer.
Justerat språk, ”Att företräda klubben inför myndigheter” borttaget – kan ju inte vara ett ändamål med klubben.
Däremot är det en del av styrelsens uppdrag enligt § 6 Styrelsen.
§ 2. MEDLEMSKAP
Att äga fastighet inom Värmdöviks Vägförenings område är ett villkor för medlemskap.
Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan och är bundet till fastigheten.
Medlemmar förbinder sig att följa klubbens stadgar och hamnordning samt att betala av årsmöte eller extra allmänt
klubbmöte beslutade avgifter. Medlem som efter påminnelse inte betalat sina avgifter kan uteslutas av styrelsen.
Medlem som bryter mot stadgarna eller genom klandervärt uppträdande äventyrar klubbens anseende kan uteslutas av
styrelsen.
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Av styrelsen utesluten medlem har rätt att vid nästföljande årsmöte eller extra allmänt klubbmöte begära och motivera
ändring av styrelsens beslut om uteslutning.
Medlemskap i klubben upphör vid försäljning av fastigheten om det inte överförs till den nya fastighetsägaren mot en av
årsmötet beslutad avgift vilken skall vara betald inom tre månader från fastighetsöverlåtelsen. Alla avgifter till klubben
skall vara betalda innan överföring av medlemskap kan ske.
Kommunikation till medlemmarna sker i möjligaste mån via e-post (aviseringar, nyhetsbrev, kallelser mm.).
Det är medlemmens eget ansvar att hålla klubbens styrelse uppdaterad avseende sina kontaktuppgifter som mailadress och
telefonnummer.
§2

Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. Som medlem kan inväljas person som äger fastighet inom
Värmdöviks Vägförenings område, eller annan person som tillhör fastighetsägarens familj och företräder
fastigheten.
Den som söker medlemskap förbinder sig att följa klubbens stadgar och hamnordning samt att i tid ha betalat
föreskrivna avgifter. Medlem som inte, efter påminnelse, betalar sina avgifter kan uteslutas av styrelsen. Medlem
som bryter mot stadgarna eller genom klandervärt uppträdande äventyrar klubbens anseende kan uteslutas av
styrelsen. Av styrelsen utesluten medlem har rätt att vid nästföljande allmänt klubbmöte närvara och begära ändring
av styrelsens beslut.
Medlemskap i klubben upphör vid försäljning av fastigheten. Medlemskap kan överföras på den nya
fastighetsägaren eller någon i den familjen. Överlåtelsen skall meddelas styrelsen inom tre månader. Alla avgifter
till klubben skall vara betalda. Överlåtelsens kostnad beslutas av årsmötet.
Justerat språk.
§ 3. AVGIFTER
Alla avgifter beslutas av årsmöte eller extra allmänt klubbmöte. Inträdesavgift och årsavgift betalas som villkor för
medlemskap. Inträdesavgift återbetalas inte. Avgifter skall vara betalda på förfallodagen. Båtplatsavgift kan
återbetalas efter avanmälan senast den 15 maj.
§3

Avgifter

Inträdesavgift och medlemsavgift betalas av alla klubbmedlemmar som villkor för medlemskap. Inträdesavgift
återbetalas inte. Medlem skall ha betalat samtliga av klubben beslutade avgifter innan båtplats får tas i anspråk. Alla
avgifter skall vara betalda senast den 31 mars. Båtplatsavgift kan återbetalas efter avanmälan senast den 15 maj.
Justerat språk. Ändrat ”31/3” till ”förfallodagen” – vi fakturerar oftast senare än 1/3 för att hinna få med fler
ändringar för att slippa kreditera och fakturera om vilket blir fallet om man fakturerar innan medlemmarna hunnit
tänka på båtbyten etc.
§ 4. BESLUTANDE ORGAN
Båtklubbens beslutande organ är årsmötet, extra allmänt klubbmöte och styrelsen. Årsmötet skall hållas under februari eller
mars. Extra allmänt klubbmöte skall hållas då styrelsen anser det befogat eller då minst 10 % av medlemmarna så begär.
Skriftlig kallelse till årsmöte och extra allmänt klubbmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet.
Motioner till årsmöte skall ha inkommit till styrelsen innan den 15 januari.
Till kallelse till årsmöte skall bifogas balans- och resultaträkning, verksamhetsplan, styrelseberättelse, propositioner,
motioner och valberedningens förslag. Vid årsmötet skall följande föredragningslista och ärenden behandlas:
1

Mötets öppnande
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
§4

Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
Godkännande av dagordningen
Godkännande av årsmöteskallelsen
Fastställande av röstlängd
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse och rekommendation avseende resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet för
styrelsen
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens förslag
Inkomna motioner
Fastställande av avgifter
Arvoden till styrelsen och övriga funktionärer
Fastställande av budget
Val av ordförande
Val av vice ordförande
Val av ledamöter
Val av revisorer och ersättare
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande
Beslutande organ

Båtklubbens beslutande organ är årsmötet, extra klubbmöte och styrelsen. Årsmötet skall hållas under februari eller
mars. Skriftlig kallelse innehållande balans- och resultaträkning, verksamhetsplan, styrelseberättelse, propositioner,
motioner och valberedningens förslag skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet på känd
mailadress eller annars per post. Motioner skall ha inkommit till styrelsen före den 15 januari.
Vid årsmötet skall följande föredragningslista och ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Godkännande av dagordningen
Godkännande av årsmöteskallelsen
Fastställande av röstlängd
Styrelsens verksamhetsberättelse
Genomgång av balans- och resultaträkningen
Revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkningen
Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens förslag
Inkomna motioner
Fastställande av budget
Arvoden till styrelsen och övriga funktionärer
Val av ordförande
Val av vice ordförande
Val av fem ledamöter
Val av två revisorer och en ersättare
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötet avslutas
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Justerat språk. Hur kallelse skickas framgår av § 2. Föredragningslistan justerad till gängse ordning. Antal ledamöter
framgår av § 6.

§ 5. MÖTESORDNING
Årsmöte och extra allmänt klubbmöte är beslutsmässigt om minst 10 % av medlemmarna är närvarande. Beslut får endast
tas i frågor som angivits i kallelsen. Vid årsmöte och extra allmänt klubbmöte har varje medlemskap en röst. Medlem kan
med skriftlig fullmakt företräda en (1) annan medlem. Medlem som ansluter till mötet efter fastställande av röstlängd är
inte röstberättigad. Val och röstning sker öppet om sluten votering inte begärs. Vid omröstning om person är valet alltid
slutet vid votering. Vid lika röstetal har klubbens ordförande utslagsröst. Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor
utom de som gäller ändring av stadgar eller klubbens upplösning, då 2/3 majoritet krävs.
§5

Mötesordning

Extra klubbmöte skall hållas då styrelsen anser det befogat eller då minst 10 % av medlemmarna det begär. Årsmöte
och extra klubbmöte är beslutsmässigt om 10 % av medlemmarna är närvarande. Beslut får endast tas i frågor som
angivits i kallelsen. Vid årsmöte och extra klubbmöte har varje medlem en röst, medlem kan med skriftlig fullmakt
företräda en annan medlem.
Medlem som ansluter till mötet efter fastställande av röstlängd får inte delta i omröstningar.
Val och röstning sker öppet om sluten votering inte begärs. Vid omröstning om person är votering alltid sluten.
Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
Beslut fattas med enkel majoritet utom de som gäller ändring av stadgar eller klubbens upplösning då 2/3 majoritet
krävs. Beslut om klubbens upplösning måste fattas vid två på varandra följande årsmöten för att bli giltigt.
Justerat språk. Formalia extra klubbmöte flyttat till § 4 Beslutande organ. Formalia kring beslut om klubbens
upplösning borttaget – det framgår av § 14 Klubbens upplösning.
§ 6. STYRELSEN
Styrelsen skall bestå av minst fem och maximalt åtta ledamöter som alla väljs på ett år. Ordförande och vice ordförande
väljs av årsmötet. Övriga poster i styrelsen konstitueras i styrelsen.
DET ÅLIGGER STYRELSEN ATT
Verkställa båtklubbens ändamål enligt § 1.
Arbeta efter årsmötets antagna budget.
Verkställa årsmötes och extra allmänt klubbmötes beslut.
Bereda frågor och motioner till årsmötet och extra allmänt klubbmöte.
Avge svar på motioner vilka skall bifogas med årsmöteskallelsen.
På årsmötet lämna förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning.
Tillsätta lagbasar.
Upprätta arbetsbeskrivningar för de olika verksamhetsområdena.
Företräda klubben och bevaka klubbens intressen.
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DET ÅLIGGER ORDFÖRANDE ATT
Leda styrelsen och dess möten.
Försäkringar, myndighetshandlingar upprättas.
Styrelsens alla skyldigheter följs.
DET ÅLIGGER VICE ORDFÖRANDE ATT
Fullgöra ordförandens uppgifter då denne är förhindrad.
DET ÅLIGGER SEKRETERAREN ATT
Föra protokoll vid styrelsens och klubbens möten.
Sköta klubbens arkiv och korrespondens.
DET ÅLIGGER KASSÖREN ATT
Sköta in- och utbetalningar.
Ansvara för bokslut.
Tillsammans med hamnkaptenen sköta medlemsförteckning.
DET ÅLIGGER HAMNKAPTENEN ATT
Fördela båtplatser och att sköta förteckning över båtar och båtplatser.
Övergripande ansvara för hamnens anläggningar.
Tillsammans med kassören sköta medlemsförteckning.
DET ÅLIGGER VICE HAMNKAPTENEN ATT
Biträda hamnkaptenen.
Ansvara för och sammankalla till arbetsdagarna.
(Hamnkaptenerna kan fördela uppgifterna mellan sig)
DET ÅLIGGER VAKTCHEFEN ATT
Ansvara för vakttjänsten fullgörande.
Vara medlemmarna behjälplig i tidsbokningsförfarandet.
KLUBBMÄSTARE ÅLIGGER ATT
Ansvara för att hålla klubbhuset och bastun i gott skick.
Ansvara för klubbhusets uthyrning.
Ansvara för administration av anläggningens nycklar.
Ansvara för klubbens samkväm.
§6

Styrelsen
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Styrelsen skall vara sju ledamöter som alla väljs på ett år. Ordförande och vice ordförande väljs av årsmötet. Övriga
uppgifter i styrelsen konstitueras i styrelsen.
Styrelsen åligger att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkställa båtklubbens ändamål.
Arbeta efter på årsmötet antagen budget.
Verkställa årsmötets och extra klubbmötes beslut.
Bereda frågor och motioner till årsmöte och extra klubbmöte, styrelsens svar på motioner lämnas
tillsammans med årsmöteskallelsen.
På årsmötet lämna förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning.
Tillsätta lagbasar efter samråd med valberedning.
Upprätta arbetsbeskrivningar för de olika verksamhetsområdena.
Företräda klubben och bevaka dess intressen.

Ordförande åligger att
•
•
•

Leda styrelsen och dess möten.
Tillse att försäkringar och myndighetshandlingar upprättas.
Tillse att styrelsens alla skyldigheter efterlevs.

Vice ordförande åligger att
•

Fullgöra ordförandens uppgifter då denne är förhindrad.

Sekreteraren åligger att
•
•

Föra protokoll vid styrelsens och klubbens möten.
Sköta klubbens arkiv och korrespondens.

Kassören åligger att
•
•
•

Sköta in- och utbetalningar.
Ansvara för bokslut.
Sköta medlemsförteckning samt förteckning över båtar och båtplatser.

Hamnkaptenen åligger att
•
•
•

Fördela båtplatser.
Ansvara för hamnens anläggningar inklusive nycklar.
Ansvara för arbetsdagarna och vara sammankallande.

Vice hamnkapten åligger att
•
•

Biträda hamnkaptenen.
Vara arbetschef vid arbetsdagarna och sammankallande för lagbasarna.

Stugvärd/klubbmästare åligger att:
•
•
•

Ansvara för uthyrning.
Håll klubbhuset i gott skick.
Ansvara för underhållsgrupperna, trädgård och klubbhus.

Justerat språk.
§ 7 REVISORER
Två revisorer och en ersättare väljs av årsmötet. Före den 1 februari skall revisorn tillhandahållits alla för revisionen
nödvändiga handlingar. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.
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§7

Revisorerna

Två ordinarie och en ersättare väljs av årsmötet. Före den 1 februari skall revisorerna tillhandahållits alla
nödvändiga handlingar. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.
Justerat språk.
§ 8 VALBEREDNING
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en ordförande, och väljs på ett år. Styrelseledamot eller revisor är inte
valbar. Senast 1 februari skall förslag till styrelse och revisorer lämnas till styrelsen.
Ingen ändring.
§ 9 BÅTPLATSRÄTT
Båtplats tilldelas medlem efter skriftlig ansökan i turordning och i mån av plats. Tilldelad plats gäller den båt för vilken
ansökan gjorts. Båtbyte skall snarast möjligt anmälas till hamnkaptenen. Hamnkaptenen fördelar båtplatserna.
Samtliga avgifter skall vara betalda innan båtplats får användas. Medlem som tilldelats båtplats skall använda den till sin
egen båt, platsen får inte uthyras eller utlånas till annan.
Tilldelad plats skall nyttjas under säsongen annars har styrelsen rätt att omtilldela platsen till köande båtägare.
Medlem med båtplats har möjlighet att hyra ytterligare båtplats för båt tillhörande fastighetens ägarfamilj i mån av plats.
Arbetsplikt och vakttjänst gäller även för den platsen.
§9

Båtplatsrätt

Båtplats tilldelas medlem efter skriftlig ansökan i turordning och i mån av plats. Tilldelad plats gäller den båt för
vilken ansökan gjorts. Om båtbyte sker skall det omedelbart anmälas till hamnkaptenen. Hamnkaptenen fördelar
platserna på för hamnen lämpligaste sätt. Hamnkaptenen kan då skifta platser.
Ändring avseende användning/ej nyttjande av plats inför kommande säsong skall skriftligen anmälas till kassören
före den 31 december.
Medlem som tilldelats båtplats behåller den till egen båt och betalar föreskrivna avgifter i tid. Platsen får inte
uthyras eller utlånas till annan medlem eller icke medlem. Medlem med tilldelad båtplats kan skriftligen till
kassören senast 30 april ansöka om att platsen står till styrelsens förfogande under säsongen. Medlemmen betalar
ordinarie båtplatsavgift men befrias från arbetsplikt (§ 13) och vakttjänst (§ 14).
Medlem med båtplats har möjlighet att hyra en till båtplats för båt tillhörande fastighetens ägarfamilj om plats finns.
Den platsen hyrs på samma villkor som övriga båtplatser. Arbetsplikt och vakttjänst gäller även för den platsen.
Lediga båtplatser efter 1 maj hyrs ut. Kostnad för sådan plats beslutas av årsmötet.
Justerat språk. Förtydligar att det är styrelsen, genom hamnkaptenen som fördelar båtplatser. Möjligheten att behålla
outnyttjad båtplats och tillhandahålla den till styrelsens förfogande är borttagen. Motivet till det är dels att den är
onödig, vi har plats till alla normala medlemsbåtar under överskådlig framtid, och dels att den strider mot principen
att det är styrelsen som tilldelar platser/bestämmer vem som har vilken plats. Reglerar nu även att tilldelad plats
skall nyttjas under säsongen annars har styrelsen rätt att omtilldela platsen till annan båtägare.
§ 10 HAMNREGLER
Innan båtplats tilldelas, skall medlemmen lämna skriftlig uppgift om båtens typ och mått, försäkringsbolag och
försäkringsnummer. Medlemmen skall även anmäla byte av båt eller försäkringsbolag. Försäkringen skall minst omfatta
ansvarsförsäkring.
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Båtägaren ansvarar för att båten har fullgoda förtöjningar avseende hållfasthet och fjädring. Båtägaren skall följa
Hamnkaptenernas anvisning att åtgärda, enligt dem, icke fullgoda förtöjningar.
Båtplatsinnehavare är skyldig att följa den hamnordning och de föreskrifter som gäller. Den som allvarligt
åsidosätter dessa kan efter styrelsens beslut tvingas frånträda sin båtplats.
§ 10

Hamnregler

Innan båtplats tilldelas skall medlemmen lämna skriftlig uppgift om båtens typ och övriga data, försäkringsbolag
och försäkringsnummer. Försäkringen skall omfatta ansvarsförsäkring.
§ 11

Båtplats

Båtplatsen får tas i bruk när samtliga avgifter är betalda, är dessa inte betalda före 1 april anses platsen som ledig.
§ 12

Hamnordning

Båtplatsinnehavare är skyldig att följa den hamnordning och de föreskrifter som gäller. Den som allvarligt
åsidosätter dessa kan efter styrelsens beslut tvingas frånträda sin båtplats.
Justerat språk. § 10 & 12 samlade under en paragraf. Att båtplatsen inte får tas i bruk innan alla avgifter är betalda
regleras redan i § 9.
§ 11 ARBETSPLIKT
Medlem med tilldelad båtplats eller dennes företrädare skall utföra arbetspass. Dessa utförs under gemensamma
arbetsdagar på två eller tre olika datum på vår respektive höst vilka beslutas och kallas till av styrelsen. Medlem som inte
utför arbetspass skall betala avgift enligt § 3. Styrelsens ledamöter är undantagna från denna arbetsplikt.
§ 13

Arbetsplikt

Båtplatsinnehavare eller dennes företrädare är skyldig att utföra arbetsuppgifter i klubben vilka bestäms av årsmötet.
Arbetsdagarna utförs mellan 1 april och 31 oktober. Den som inte utfört arbetsuppgifterna skall erlägga avgift enligt
§ 3.
Justerat språk. Datumgränser för arbetspassen borttagna. Tidigare årsmötes beslut om att styrelsen inte har
arbetsplikt inskrivet.
§ 12 VAKTTJÄNST
Medlem med tilldelad båtplats skall göra en vakttjänst per år och båtplats. Vakttjänsten skall utföras i enlighet med
gällande vaktinstruktion. Medlem som inte fullgör sin vakttjänst skall betala vakttjänstavgift enligt § 3. Datum för
vakttjänst bokas i första hand av medlem antingen i anslutning till årsmöte eller i BAS, medlem som inte bokar datum
tilldelas detta av vaktchefen. Det är enskild medlems eget ansvar att vid behov byta datum i BAS. Styrelsens ledamöter är
undantagna från vakttjänst.

§ 14

Vakttjänst

Båtplatsinnehavare är skyldig att utföra vakttjänst vilkens omfattning beslutas av årsmötet. Den som inte fullgör
vakttjänst skall erlägga avgift enligt § 3.
Justerat språk. Bokningsförfarande och ansvar för ombokning inskrivet. Tidigare årsmötes beslut om att styrelsen
inte gör vakttjänst inskrivet.
§ 13 LEDIGA BÅTPLATSER
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Av medlemmar ej nyttjade båtplatser, normalt efter den 1 april, kan tilldelas säsongsmedlemmar. Säsongsmedlemmar är
undantagna arbetsplikt och vakttjänst.
Ny punkt i enlighet med mångårig praxis.
§ 14 BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING
Förslag om båtklubbens upplösning skall behandlas av två på varandra följande årsmöten. För beslut om upplösning krävs
2/3 majoritet vid båda dessa möten. Vid upplösning av klubben skall Värmdöviks Vägförening i första hand erbjudas att
köpa klubbens samtliga befintliga anläggningar enligt värdering av oberoende part. Köper inte vägföreningen anläggningen
skall klubben enligt arrendeavtalet ta bort bryggor och andra anordningar inom ett år. Eventuella överskjutande tillgångar
skall sedan fördelas lika mellan klubbens medlemmar.
Ingen ändring.

