Ordningsregler för båtplatsen vid Enhörna
Båtklubb!
1. Det är varje båtägares ansvar och skyldighet att ha sådan förtöjning att ens
egen båt ej kommer andra båtar och bryggan till skada.
2. Parkera inom området på anvisade platser. Klubben ansvarar inte för på
området uppställda bilar.
3. Förvara inte mer drivmedel och smörjmedel inom området än vad som är
nödvändigt.
4. Lägg sopor på avsedda platser.
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Ordningsregler för båtplatserna vid Enhörna båtklubb!
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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.

3

§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 Västra
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.
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