Stadgar för Strömsholms Båtklubb
Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Jordmarken, Borgåsund
Stadgarna antagna vid vårmötet den 22 april 2013. Ersätter
tidigare utgåvor, den senaste 2003.
§ 1 Ändamål
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall
verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.
§ 2 Medlemskap
2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.
Medlemskap kan överföras till maka/make eller sambo vid frånfälle eller skilsmässa.
Medlemskap kan ej överföras till barn.
2.2 Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
• enskilda medlemmar
2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller
uppläggningsanläggning. Se vidare § 11.
Viss anläggning kan ha speciella föreskrifter.
2.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar,
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är
ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.
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2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses
ha utträtt ur klubben
2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om
medlem
• motverkar klubbens syften
• skadar klubbens intressen
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben
att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till
föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas
kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.
Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund inom
tre veckor.
När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på
föreningsmöte.
§ 3 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller
extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut
mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.
§ 4 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1/1 – 31/12 dvs kalenderår.
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§ 5 Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.
§ 6 Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan
läggas till det ursprungliga beloppet. Utebliven betalning kan innebära att medlem anses ha utträtt ur
klubben.
§ 7 Föreningsmöten
7.1 Antal möten
Förutom årsmöte skall minst två ordinarie föreningsmöten hållas under verksamhetsåret. Därutöver
kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.
7.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst
14 dagar före mötet. Kallelsen sker via hemsida eller om så önskas per post.
7.3 Förslag till dagordningspunkt/motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 3 veckor före sista
tidpunkt för utskick av kallelse till mötet, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall
även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.
7.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Fråga om mötet är behörigen utlyst
• Fastställande av dagordning
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av protokolljusterare och rösträknare
• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
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• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Propositioner och motioner
• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Övriga val
7.5 Övriga ordinarie föreningsmöten
Övriga ordinarie föreningsmöten bör hållas under månaderna maj och september.
7.6 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat
eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/10 del (10%) av klubbens medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.
7.7 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem, som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte, en (1) röst per medlem.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av
ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.
§ 8 Styrelse och förvaltning
8.1 Styrelsens sammansättning och val
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Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör,
ordinarie ledamöter samt suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år på så sätt att halva
styrelsen kan avgå samtidig och suppleant för en tid av ett år.
8.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 4
gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig.
Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.
Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
• Representera klubben.
• Förvalta klubbens egendom och medel
• Besluta om firmatecknare.
• Besluta om antagning av ny medlem.
• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.
§ 9 Revisorer
Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis
vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge
skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
§ 10 Valberedning
Valberedningen bestående av 2 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och väljes av
årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
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• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och
till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
• Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.
§ 11 Hamn och uppläggningsanläggningar
För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben
utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.
§ 12 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan
paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av
kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två Föreningsmöten med minst en månads
mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med
klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.
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ORDNINGSREGLEMENTE FÖR HAMN OCH SLIP
1. Båtplats vid brygga erhålles i den utsträckning plats finnes tillgänglig och sker efter kölista. Avgiften
betalas 30 dagar efter fakturadatum. Ny medlem betalar efter fakturering. Vid utebliven betalning
kan platsen gå vidare till annan medlem
2. Mot erläggande av fastställd avgift får medlem upplägga sin båt på av hamnfogden anvisad plats.
Avgiften för vinterförvaring erläggs efter debitering. Storleken på avgiften bestäms på årsmötet
3. Parkering av bilar, efter lastning och lossning, får endast ske på anvisade platser. Detta för att ej
hindra annan verksamhet
4. Samtliga båtar skall vara sjösatta och hamnområdet städat den 15 juni. Varje bryggplatsinnehavare
ansvarar själv för att hålla platsen städad och fri från näckrosor, vass mm under hela säsongen
5. Båtägare är själv skyldig att låta snygga upp platsen på land senast en vecka efter sjösättning.
Vagnar, ställningar och täckningsmaterial uppläggs på av hamnfogde anvisad plats
6. Båtägare som inte ämnar sjösätta, eller utnyttja båtplatsen under säsongen, skall snarast meddela
hamnfogde detta så att platsen kan upplåtas till någon annan
7. För båt som kvarligger på land:
• Första sommaren erlägges enkel uppläggningsavgift samt bryggavgift, för att behålla bryggplats
• Andra sommaren erlägges dubbel uppläggningsavgift samt bryggavgift
• Tredje sommaren kan bryggplats vara förverkad och avgiftens storlek bestäms efter förhandling
med styrelsen. Detta för att inte få båtar liggande, som blir vrak
8. Det är ej tillåtet för medlem att upplåta båtplats i andra hand
9. Vaktgång
• Medlem med båtplats är skyldig att solidariskt deltaga i vakten. Utebliven vakt kan innebära
straffavgift som fastställts av årsmöte. Huruvida straffavgift skall utfärdas beslutas av styrelsen
• Vaktgång får endast utföras av medlem eller anhörig
• Vaktgången börjar på kvällen och avslutas på morgonen
• Efter avslutad vakt noteras nattens händelser med en kvittens i vaktloggboken i stugan
• Byte av vakt sker mellan medlemmar efter egen överenskommelse
• Vid utebliven vakt kan medlemmen uteslutas ur klubben av styrelsen
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10. Nyckel till området och stugor kan kvitteras ut av medlem mot erläggande av en
depositionsavgift.
Vid utträde skall nyckeln återlämnas varvid avgiften återfås
11. Arbetsplikt – Dagsverke
• Medlemmarna indelas i arbetslag och kan kallas till dagsverken som skall utföras i klubben
• Den som inte vill eller kan deltaga kan köpa sig fri hos hamnfogden
• Den som uteblir utan uppgörelse betalar dubbel friköpningsavgift
12. Bryggström och användning av el på land
• Endast godkänt kablage får användas, kontrollmätning kan ske
• Det är ej tillåtet att göra stora strömuttag. Dels belastar det elnätet, dels kostar det pengar och
dessutom är det inte solidariskt.
REGLEMENTE OCH INSTRUKTIONER FÖR STYRELSEFUNKTIONEN
1. Ordförande åligger att:
• Opartiskt leda förhandlingarna vid klubbens och styrelsens sammanträden
• Sammankalla styrelsen vid behov eller då minst två av styrelsen ledamöter begär det
• Förse justerade protokoll med sin påskrift
• Vaka över att fattade beslut verkställes
• I övrigt vaka över stadgarnas efterlevnad och klubbens intressen
• Alltid vara klubbens representant
2. Vice ordförande åligger att:
• Vid förfall för ordföranden träda i dennes ställe
• Registrera och ombesörja kölista för ansökan om medlemskap
• Vara klubbens kontaktman i försäkringsfrågor
3. Sekreteraren åligger att:
• Vid sammanträden föra protokoll
• Förvara klubbens protokoll och minnesanteckningar
4. Kassören åligger att:
• Uppbära, förvalta och ansvara för klubbens kassa och tillkommande medel
• I bank insätta samt ha befogenhet att vid insättningar och uttag teckna klubbens namn •
Föra noggranna räkenskaper och fullständig matrikel över klubbens medlemmar och båtar
• Vid varje årsmöte föredraga föregående verksamhetsårs räkenskaper samt framlägga förslag
till budget för kommande verksamhetsår
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5. Hamnfogden åligger att:
• Leda arbetet i klubbens hamn och fördela hamnplatser vid bryggor och på land
• Organisera sjösättning och upptagning
• Upprätta vaktlista
• Ha tillsyn över anläggningarna i hamnen
• Tillse att ordningsreglerna efterlevs
6. Vice Hamnfogde åligger att:
• Vid förfall för Hamnfogden träda i dennes ställe
• Vara ordförande i klubbholms kommittén
7. Projektledaren åligger att:
• Planera för och tillse att beslutade arbetsprojekt blir genomförda
• Indela och sammankalla medlemmar i lämpliga arbetslag för att utföra arbetsuppgifter i form
av dagsverken
8. Klubbmästaren åligger att:
• Vara ordförande i festkommittén
• Ordna av klubben beslutade fester och tillställningar
9. Klubbens standert är entungad med vit botten, röd sjöhäst och initialerna SBK, vilka är
blå och placerade efter sjöhästen. Person som icke är medlem i klubben äger ej
rätt att å båt föra klubbens standert. Det är varje medlems plikt att hålla klubbens emblem i helgd
samt att för övrigt iakttaga ett gentlemannamässigt uppträdande
REGLEMENTE FÖR KLUBBHOLMSKOMMITTÉ
1. Klubbholmens förvaltning handhas av en kommitté bestående av 4 medlemmar som av klubben
väljes för två år åt gången. Kommittén benämnes: Strömsholmsbåtklubbs Klubbholmskommitte’
2. Kommitténs åliggande är i första hand att tillse att klubbholme, bryggor, byggnader och inventarier
vårdas väl
3. Brister som uppstår på bryggor, byggnader och inventarier skall genom kommitténs försorg
avhjälpas
4. Ordningsregler för holme och klubbhus fastställs av kommittén
5. Kommittén är skyldig att i god tid före årsmötet till styrelsen inlämna förslag på kommande
arbeten, skötsel och underhåll för klubbholmen samt kostnader för dessa
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