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Stadgar för:

ÖSTRA HJÄLMARENS MOTORBÅTSKLUBB
Antagna den 2 nov. 1988 samt 1. mars 1989
Senaste revidering 5:e November 2008

1.

ÖHjMBK,
Stiftad 1933 är en ideell och allmännyttig förening för båtliv, sjösport och
sportfiske främst inom Eskilstuna kommun.

2.
2.1

ÄNDAMÅL OCH SYFTE.
Att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens
utveckling och bedrivande.
Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter
och organisationer.
Att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka
för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.
Att genom dels aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och
riksorganisation föra medlemmarnas talan, i båtpolitiska frågor.

2.2
2.3
2.4

3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

MEDLEMSKAP.
Medlemskap kan erhållas av envar som delar klubbens målsättning och syfte
samt är beredd att följa klubbens stadgar och bestämmelser.
Medlemskap erhålles efter därom gjord skriftlig ansökan samt erläggande av
fastställda avgifter.
Medlemskap kan förekomma i följande former:
Ordinarie medlem
FamiIjemedlem
Hedersmedlem
Till hedersmedlem utses på styrelsens förslag den eller de medlemmar, som
på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller
på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga medlemsavgift.
Medlem, som inte inom 3 månader efter avisering från kassören erlägger
föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
Medlems uteslutning.
Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller
uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, som
motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen eller som inte
fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie
eller extra möte uteslutas.
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BESLUTANDE ORGAN.
Båtklubbens beslutande organ är:
Årsmöte
Höstmöte
Styrelse
Extra möte

5.

VERKSAMHETSÅR.
Båtklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12.

6.

UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUND.
BK. skall på av förbundet bestämd tid årligen insända begärda uppgifter
beträffande styrelsens sammansättning, klubbens kontaktmän, medlemsantal
och båtantal, enligt årsredovisning.

7.

AVGIFTER.
Avgifter till klubben fastställs av höstmötet.

8.
8.1

ÅRSMÖTE.
Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad och skall meddelas senast
tre veckor i förväg.
Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sista
januari.
Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga
senast en vecka före årsmöte.
Årsmötets dagordning skall upptaga:
1. Årsmötets öppnande.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän.
5. Föredragning av föregående protokoll.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Balans och resultaträkning.
8. Revisionsberättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av styrelse (se 11.2).
11. Val av övriga funktionärer.
12. Motioner till årsmötet.
13. Rapporter.
14. Nya frågor.
15. Avslutning.

8.2
8.3
8.4

9.

RÖSTNING.
Varje ordinarie medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges ej.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa
stadgar är föreskriven.
Avgörande sker genom öppen omröstning såvida ej någon fordrar sluten
sådan.
Vid fall av lika röstetal skall ordförandes röst avgöra.
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EXTRA MÖTE.
Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av BK: s
medlemmar gör framställning härom.
Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess avhållande samt
skall innehålla motivering för mötets utlysande.
STYRELSE.
Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:
Att representera BK.
Att vara BK: s verkställande organ.
Att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet.
Att upprätta berättelse om BK: s verksamhet samt att upprätta budget.
Att förvalta BK: s medel och bära ansvar för dess ekonomi.
Att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
Att föreslå och driva sådana åtgärder, som främjar BK: s syften och
utveckling.
Att till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter.
Styrelsen skall bestå av:
Ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
samt ordinarie ledamöter. Val sker för en tid av två år på så sätt, att
ordförande, kassör och ordinarie ledamöter väljs vid årsmöte med jämt årtal,
och övriga väljs vid udda årtal. Suppleanter väljs för ett år i taget. Styrelsen
skall bestå av udda antal ledamöter.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter,
som har till uppgift att förbereda ärenden, som skall behandlas av styrelsen,
samt sköta löpande ärenden.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid dessa
närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt.
Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen till extra
möte för val av ersättare.
Styrelsen kan vid behov inkalla valda funktionärer.
REVISION.
BK: s verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och
avgår växelvis vartannat år.
Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.
Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar senast tre
veckor före årsmötet.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före
årsmötet.
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VALBEREDNING.
Valberedningen består av tre ledamöter, valda för en tid intill nästa årsmöte.
En av ledamöterna utses vara sammankallande.
Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i
valberedningen.
Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor
före årsmötet.

14.

FIRMATECKNING.
Båtklubben som firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

15.

FÖRTJÄNSTTECKEN.
För Bk: s förtjänsttecken gäller särskilda bestämmelser.

16.

STADGEÄNDRING.
För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på
två varandra följande möten eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I kallelsen
skall angivas att stadgeändring föreligger.

17.

ANSLUTNING TILL RIKSORGANISATION.
Båtklubben skall vara ansluten till Svenska Båtunionen genom regionalt
båtförbund.
Beslut om in- och utträde i riksorganisationen skall fattas av BK: s årsmöte.

18.

BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING.
Beslut om BK: s upplösning skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet av
närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.
l kallelsen till dessa möten skall anges att förslag om klubbens upplösning
föreligger.
l händelse av klubbens upplösning skall tillgångarna tillfalla ett ändamål, som
gagnar fritidsbåtslivet på verksamhetsorten. Precisering skall ske samtidigt
som beslut om upplösning sker.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.
Senaste revidering 5 nov 2014
1.

FÖRTJÄNSTTECKEN.
Klubbens förtjänsttecken med kompassros och medlemsmärke i oxiderat
silver, kan tilldelas medlem som på ett förtjänstfullt sätt arbetat i styrelse
och/eller kommittéer, eller på annat sätt gjort sig synnerligen förtjänt.
Sådan medlem utses av styrelsen.

2.
2.1

SLIP OCH HAMN.
Klubbens slip och hamn vid Hyndevadsströmmen står under uppsikt av en
slipförman.
I hamnen på anvisad plats får endast förtöjas båtar tillhörande klubbens
medlemmar, samt med tillstånd av slipförmannen gästande båtar.

2.2
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Varje båtägare, som har sin båt förtöjd i hamnen ansvarar för att båten är
förtöjd på sådant sätt, att skada på andra båtar ej uppstår.
Alla båtar skall vara ansvarsförsäkrade.
Om medlem observerar att någon båt hotas av skada åligger det honom att
om möjligt avvärja det omedelbara hotet, samt snarast underrätta ägaren.
All båtupptagning och sjösättning sker under slipförmannens eller hans
ställföreträdares överinseende och ledning.
Det åligger medlemmarna att rätta sig efter hans föreskrifter.
Fastställd avgift för kranlyft och tvätt gäller.
För hjälp med sjösättning eller upptagning till icke medlem uttages, särskild
avgift.
Bryggplatser och uppläggningsplatser planeras och anvisas av slipförmannen.
Tilldelade platser som ej brukas får ej överlåtas utan står till slipförmannens
förfogande. Bryggplatser som ej tagits i bruk till 1:a juni övergår till
slipförmannens förfogande, såvida ej annan tidpunkt har avtalats. Det är
båtägarens skyldighet att hålla sin tilldelade bryggplats ren och vassröjd.
Efter sjösättningen åligger det resp. båtägare att omedelbart städa
uppläggningsplatsen.
Långtidsförvaring på klubbens uppläggningsplatser är inte tillåtet. Medlem
som avser att ej sjösätta sin båt kan beviljas enstaka undantag av slipkommittén om särskilda skäl föreligger.
För båtar som ligger uppe under sommarsäsongen uttages särskild
sommaravgift.
Redskapsbodar, kran och maskiner skall när de ej används hållas låsta.
Övrig materiel som får disponeras av medlemmarna skall efter användande
återställas till sin plats.
Medlemmars bodar skall hållas i gott skick samt hållas röjt och städat minst
1 m runt boden.
Smedjan får disponeras av medlemmarna för reparationsarbete och dylikt,
men ej till förvaring av privata tillhörigheter.
VARVET.
Varvet är avsett för reparationer och nybyggnad av båtar.
Medlem kan erhålla dispositionsrätt efter ansökan hos slip kommittén
Slipkommittén avgör om flera båtar kan hyras i varvet samtidigt.
Hyra för varvet erlägges enligt aktuell taxa.
Kostnad för el. och värma erlägges efter åtgång.
Efter avslutat arbete skall varvet lämnas i snyggt och städat skick.
HOLMEN OCH KLUBBHUSET.
Holme och klubbhus är avsedda att vara en rekreations- och mötesplats för
klubbens medlemmar och deras familjer, samt gästande besättningar. Som
sådan skall det vara en plats dit alla som foga sig i klubbens stadgar och
bestämmelser är lika välkomna och där alla ha lika rätt att uppehålla sig.
Klubbholme och byggnader står under uppsikt en särskild tillsyningsman.
Dennes ansvar och befogenheter framgår av särskild befattningsbeskrivning.
Förvaltningen av holmen och dess byggnader handhas av styrelsen samt
kommittén för holmen. Kommittén ansvarar för ordningen och stängning av
byggnaderna vid veckoslut. Reparationer och underhåll samt röjning och
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liknande arbeten handlägges av kommittén. Vid ärenden av större ekonomisk
karaktär hänskjutes frågan till styrelsen.
Tältning får förekomma endast i undantagsfall och då på särskilt anvisad
plats.
Nattetid bör tystnad iakttagas.
För gästande båtar bör hamnplats beredas i första hand vid gästbryggan.
Blomplockning, brytande av träd och grenar samt nedskräpning är förbjuden.

5.

Nyttjande av Lillstugan och övernattningsrummen på
Klubbhusvinden.

5.1

Dessa utrymmen är avsedda för tillfällig övernattning för klubbens medlemmar
och/eller deras gäster.
Bokning får endast göras av medlem, vilken även har det yttersta ansvaret för
ordning och städning av utrymmena.
All övernattning skall bokas hos bokningsansvarig. Max sammanhängande
bokningstid är 1 (en) vecka per tillfälle.
Faställd kostnad debiteras i efterskott i samband med årsavräkningen.
.
Ordningsregler

5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Eget sänglinne/sovsäck skall alltid användas.
Egen utrustning och persedlar skall förvaras på vinden eller i stugan under
vistelsen, ej i klubbstugan, som är till för alla.
Köket samt kyl/frys får användas under vistelsen, men skall lämnas i städat
och rengjort skick. Sopor medtages hem.
Utrymmena skall lämnas i städat och prydligt skick.
Underlåtenhet att följa ovanstående ordningsregler kan medföra
begränsningar i rätten att använda övernattningsmöjligheterna

7.
7.1

MILJÖ
Miljöpolicy
Det åligger varje medlem:
Att på ett miljömedvetet sätt ta ansvar för sitt båtlivsutövande
Att med gott omdöme hantera de miljörisker som är förknippade med att ha
båt.
Att ta vederbörlig hänsyn till växt och djurliv på och utmed de vatten som
brukas.
Att med hänsyn till de som bor och vistas utmed stränderna undvika att skapa
svall och buller.
Att genom sjömansmässigt uppträdande bidra till en god sjösäkerhet.

7.2
7.2.1

Miljöregler
Tankning av båtar skall alltid göras i bassängen under kranen. Där skall finnas
länsor att stänga in eventuellt spill.
Båttvätt: Inga kemikalier får användas vid båttvätt.
Slagvatten som är förorenat av olja eller bränsle får ej pumpas ut. Använd sk.
oljeblöja under motorn för att suga upp ev. olja el. andra petroleumprodukter,
alt. pumpa upp förorenat slagvatten i dunk. Som du lämnar för destruktion.

7.2.2
7.2.3
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Dåliga/läckande båtar kan bli kvar på land, eller tas upp enligt slipkommitténs
bedömning.
Hushållssopor tages med hem. Övrigt avfall som spillolja, batterier, metaller,
brännbart mm. medtages för transport till återvinningscentral. Inget avfall får
lämnas kvar på slipområdet eller klubbholmen.
ÖVRIGT.
Nyckel till klubbhus och grindar får ej överlåtas till annan person.
Hundar skall alltid hållas kopplade vid vistelse inom klubbens områden.
Utöver vad som ovan sagts under ”allmänna bestämmelser" kan styrelsen och
kommittéerna utfärda tillfälliga bestämmelser.
Ändring av "allmänna bestämmelser" fastställes med enkel majoritet på
allmänt möte. I kallelsen skall framgå att sådan ändring skall behandlas.

