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Stadgar för Enhörna Båtklubb 
I dess lydelse från den 14 mars 1988. 

 
 

§1 
Klubbens ändamål. 

 
Enhörna båtklubb med hemort i Enhörna, Södertälje kommun, har till sitt 
ändamål, att främja intresset för båtsport och sjöliv, att bereda medlemmarna 
goda hamn och uppläggningsplatser, att tillvarata och arbeta för 
gemensamma fritidsaktiviteter för i klubben registrerade medlemmar. 
 

§2 
Medlemskap. 

 
1. Ansökan om medlemskap skall ske till klubbens styrelse. Inom klubben är för 

medlemskap föreskrivet en karenstid på ett (1) år., varefter inträde sker om 
inget hinder framförts under karenstiden. Under karenstiden ikläder sig 
sökanden medlemskapets alla rättigheter. 

2. Medlems barn har rätt till medlemskap utan inträdesavgift fram till det 
kalenderår då denne fyller 17 år. 

3. Juniormedlemskap är öppet till alla till och med det år man fyller 16 år. För 
juniormedlem som ej har föräldrar som medlem i klubben gäller reducerad 
inträdesavgift. Juniormedlem har rätt att lägga upp sin båt på land vid 
bryggplatsen. 

4. Medlemskap för kommuninnevånare ges företräde. 

 

§3 
Avgifter.  

 
1. Vid inträde i klubben erläggs gällande inträdes och årsavgifter. 
2. Avgifternas storlek fastställs av årsmötet. Medlem är skyldig att erlägga de av 

årsmötet fastställda avgifterna. Sista betalningsdag för helårsavgifter är 28 
februari. 

3. För juniormedlem gäller speciella inträdes och årsavgifter. 
4. Klubbens räkenskapsår är från den 1/10 till den 30/9. 
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§4 
Uteslutning av medlem. 

 
1. Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller 

uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, 
motverkar dess syftemål, skadar dess intressen eller icke fullgör de 
skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag, av ordinarie eller 
extra möte uteslutas. För sådant besluts giltighet fodras minst 2/3 
röstmajoritet. 

2. Till möte som skall avgöra i det första steget angiven uteslutning, skall 
medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att 
uteslutningsärende skall behandlas. 

3. Till medlem, som föreslagits till uteslutning skall, förutom i steg 2 angiven 
kallelse även lämnas en skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen. 
Medlem har rätt att under en tidsrymd av 14 dagar få tillfälle att avge ett 
skriftligt yttrande till styrelsen. 

4. De i steg 2 och 3 nämnda kallelserna skall vara medlemmarna tillhanda 
senast en (1) vecka före utlyst möte. 

5. Uteslutning av i denna § nämnt slag skall stadgeenligt rapporteras till 
Mälarens Båtförbund. Medlem som uteslutits kan inom tio (10) dagar från 
beslutsdagen begära att styrelsen omprövar sitt beslut eller vid 
nästkommande årsmöte överklaga beslutet. 
 

§5 
Styrelsen. 

 
1. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5 ordinarie 

och ledamöter 2 suppleanter. Styrelse väljs av årsmötet. 
Av styrelsen väljs ordförande och kassör enskilt. Ena året väljs ordförande och 
en ordinarie ledamot. Andra året väljs kassör och övriga ordinarie 
styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs för en mandattid på 2 år. 
Suppleanter väljs på 1 år. 

2. Suppleanter skall kallas till styrelsemöten där de har yttrande och förslagsrätt, 
men endast rösträtt när de ersätter en ordinarie ledamot. 

3. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande. 

 

 
§6 

Revisorer 
 
Klubbens räkenskaper skall granskas av 2 ordinarie revisorer. Dessa äger rätt 
att när som helst granska räkenskaperna, eller något annat som rör klubbens 
förvaltning. Revisorerna väljs av årsmötet. Mandattiden är samma som för 
styrelseledamöter. 
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§7 
Möten 

 
1. Klubbens möten är högsta beslutande organ. 
2. Varje år avhålls minst ett ordninarie möte. Ordinarie möte är årsmöte. 
3. Styrelsen skall då så omständigheterna eller medlemmarna fodrar det, kalla till 

extra möte. 
4. Kallelse till möte skall ske skriftligen till medlemmarna senast 14 dagar före 

mötets utlysning. 
 

§8 
Årsmöten.  

1. Årsmötet skall avhållas senast före november månads utgång. 
2. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas. 

 
1. Mötets öppnande. 
2. Fråga om mötets utlysning. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av mötesordföranden och sekreterare för mötet. 
5. Val av protokollförare tillika eventuell rösträknare. 
6. Föregående årsmötesprotokoll. 
7. Verksamhetsberättelse. 
8. Revisionsberättelse. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för mandatperioden. 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
11. Fastställande av arvoden. 
12. Val av: 

1. Styrelsen enligt §5 punkt 1. 
2. Revisorer enligt §6. 
3. Övriga funktionärer. 
4. Valberedning. 

13. Övriga frågor. 
Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om dessa ej har upptagits på 
dagordningen för årsmötet. 
 

3. Årsmötet beslutar om arbetsplikt för medlemmarna. Medlem som inte kan 
fullgöra sin arbetsplikt skall erlägga en avgift till klubben. Avgiftens storlek 
fastställs av årsmötet. 
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§9 
Allmänna bestämmelser. 

1. Endast medlemmar i klubben har rätt att disponera båtplats inom klubbens 
område. 

2. Medlem som önskar båtplats skall anmäla detta till hamnfogden. 
3. För vinteruppläggning görs anmälan till hamnfogden eller annan ansvarig för 

uppläggningen. Medlemmar med bryggplats har företräde till 
vinteruppläggningsplats. 

4. För vinterförvaring skall tillräckliga underlag och täckningar anskaffas och 
bekostas av båtägaren. Dessa skall märkas med båtnamn eller 
bryggplatsnummer.  

5. Nycklar till klubbens anläggningar, samt fördelningar av båtplatser sker genom 
hamnfogdens försorg. Erhållna nycklar skall förvaras väl och är klubbens 
egendom. Medlem är skyldig att mot vite återlämna nycklar vid utträde ur 
klubben. 

6. Medlem som utnyttjar av klubben anvisad båtplats, skall på begäran av 
behörig person kunna uppvisa giltig försäkran för båten. 

7. Det är medlems plikt att följa de ordningsregler som beslutats. 
8. Medlemskap kan, vid dödsfall, familjeupplösning eller annan jämförbar 

händelse, efter styrelsens prövning övertas av medlemmens maka/make eller 
barn. 
 

§10 
Stadgeändring. 

Ändring eller tillägg av stadgarna kan ske endast vid ordinarie årsmöte, samt att ¾ av 
närvarande medlemmarröstar för ändringens godkännande. 
 

§11 
Upplösning. 

Förslag till upplösning kan endast ske på ordinarie årsmöte. Kallelse till detta skall 
skriftligen delgivas samtliga medlemmar. Om beslut tas att klubbens skall upplösas 
skall detta ske med ¾ majoritet av de närvarande medlemmarna, samt på två av 
varandra följande årsmöten. 
Klubbens befintliga egendom tillfaller då den klubb som eventuellt bildas i Enhörna 
under de fem närmaste åren. 
 

 

 


