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Värmdöviks Båtklubb - Stadgar 

VÄRMDÖVIKS BÅTKLUBB, bildad den 19 juli 1963, är en ideell båtklubb för fastigheter inom Värmdöviks 

Vägförening . 

Stadgar beslutade på årsmötet 2019-04-15, 2020-06-25 . 

§ 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. 

§ 2. MEDLEMSKAP 

Att äga fast ighet inom Värmdöviks Vägförenings område är ett villkor för medlemskap. 

Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan och är bundet till fastigheten. 

Medlemmar förbinder sig att föija 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. 

Av styrelsen utesluten medlem har rätt att vid nästfö ljande årsmöte eller extra allmänt klubbmöte begära och 

motivera ändring av styrelsens beslut om uteslutning . 

Medlemskap i klubben upphör vid försäijning 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 möj ligaste 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 . 

§ 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. 
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§ 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 

2 Val av ordförande för mötet 

3 Val av sekreterare för mötet 

4 Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 

5 Godkännande av dagordningen 

6 Godkännande av årsmöteskallelsen 

7 Fastställande av röstlängd 

8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

9 Revisorernas berättelse och rekommendation avseende resultat- och balansräkningen samt 

ansvarsfrihet för styrelsen 

10 Fastställande av resultat- och balansräkningen 

11 Ansvarsfrihet för styrelsen 

12 Styrelsens förslag 

13 Inkomna motioner 

14 Fastställande av avgifter 

15 Arvoden till styrelsen och övriga funktionärer 

16 Fastställande av budget 

17 Val av ordförande 

18 Val av vice ordförande 

19 Val av ledamöter 

20 Val av revisorer och ersättare 

21 Val av valberedning 

22 Övriga frågor 

23 Mötets avslutande 

§ 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. 
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§ 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 . 

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 båtplatse r och att sköta förteckn ing över båtar och båtplatser. 

Övergr ipande ansvara för hamnens anläggningar . 

Tillsammans med kassören sköta med lemsförteckning. 

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 tidsbokningsförfa randet. 

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 . 

§ 7 REVISORER 
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Två revisorer och en ersättare väljs av årsmötet. Före den 1 februari skall revisorn tillhandahållits alla för 

revisionen nödv ändiga handl ingar. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. 

§ 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 fö rslag till styrelse och revisorer lämnas till styre lsen. 

§ 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. 
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Medlem med båtp lats har möjl ighet att hyra ytterligare båtplats för båt tillhörande fastighetens ägarfamilj i mån 

av plats. Arbetsplikt och vakttjän st gäller även för den platsen. 

§ 10 HAMNREGLER 

Innan båtplats tilldelas, skall medlemmen lämna skriftlig uppgift om båtens typ och mått samt säkerställa att 

båten är fö rsäkrad. Medlemmen skall även anmäla byte av båt och försäkr ingen skall minst omfatta 

a nsva rsförsä kring . 

Båtägaren ansvarar för att båten har fullgoda förtöjningar avseende hållfasthet och fjädring . Båtägaren skall följa 

Hamnkaptenernas anvisning att åtgärda , enligt dem, icke fullgoda förtöjninga r. 

Båtplatsinnehava re är skyldig att följa den hamno rdning , miljöpolicy och de föreskrifter som gäller. Den 

som allvarl igt åsidosätter dessa kan efter styrelsens beslut tvingas frånt räda sin båtp lats. 

§ 11 ARBETSPLIKT 

Med lem med tilldelad båtp lats 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. 

§ 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 vakttjän stavgift enligt § 3. 

Datum för vakttjänst bokas i första hand av medlem ant ingen i anslutning till årsmöte eller i BAS, medlem som 

inte bokar datum t illdelas detta av vaktchefen. Det är enskild medlems eget ansvar att vid behov byta datum i 

BAS. Styrelsens ledamöter är undantagna från vakttjänst. 

§ 13 LEDIGA BÅTPLATSER 

Av medlemmar ej nyttjade båtplatser, norma lt efter den 1 april, kan tilldelas säsongsmedlemmar. 

Säsongsmedlemmar är undantagna arbetsplikt och vakttjänst. 

§ 14 BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING 

Förslag om båtklubbens upp lösning skall behandlas av två på varandra följande årsmöten . För beslut om 

upplösning krävs 2/3 majoritet vid båda dessa möten . Vid upplösn ing av klubben skall Värmdöviks Vägfören ing i 

första hand erbj udas att köpa klubbens samtliga befintliga anläggningar enligt värder ing av oberoende part. 

Köper inte vägföreningen anläggn ingen skall klubben enligt arrendeavtalet ta bort bryggor och andra 

anordningar inom ett år. Eventuella överskjutande tillgångar skall sedan fördelas lika mellan klubbens 

medlemmar . 




