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*************************************************************************************************************************************
Klubbens namn är Österby båtklubb. Namnet förkortas vid behov till ÖBK
Klubben bildades den 6 mars 1986
Stadgarna antagna den 25 juni 1986

§ 1 Klubbens syfte
Klubben är en öppen allmännyttig ideell förening och har till ändamål att:
Vara ett samlande organ för av segel – och motorbåtsport intresserade personer.
Ta till vara medlemmarnas intressen beträffande hamn- och uppläggningsplatser vid Österby.
Verka för enighet och ett gott förhållande inbördes och utåt, samt för ett sjömannamässigt
uppträdande och gott sjömanskap

§ 2 Säte
Klubben skall ha säte och stämma i Enköpings kommun.
§ 3 Tillhörighet
Klubben är via Mälarens Båtförbund (MBF) ansluten till Svenska Båtunionen (SBU)
§ 4 Medlemskap
Ansökan om medlemskap skall skriftligen göras till styrelsen vilken sedan antar eller avslår
ansökan. Medlemskap kan erhållas av var och en som ansluter sig till klubbens ändamål.
§ 4:1 Rättigheter
Medlem får utnyttja Klubbens anläggningar och utrustning, samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av Klubben disponerade hamnar och uppläggningsområden.
§ 4:2 Skyldigheter
Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar,
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är
skadeståndsskyldig.
Medlem med båt skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt och vakttjänstgöring.
Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.
§ 4:3 Utträde ur klubben
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före den 31 dec och är därmed omedelbart
skild från sitt medlemsskap. Eventuella förfallna avgifter skall dock erläggas enligt styrelsens beslut.
Om uppsägningen kommer klubben tillhanda efter den 31 dec anses nytt medlemsår påbörjat och medlemsavgift
skall erläggas för det påbörjade året.
§ 4:4 Uteslutning av medlem
På styrelsens förslag beslut kan medlem på ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben som medlem.
Medlemmen skall då ha ansetts:
Motverkat klubbens syfte
Skadat klubbens intressen
Inte fullgjort de skyldigheter som är stadgade eller föreskrivna ordningsregler
Gjort sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben
så att dess anseende äventyras.
För sådant beslut krävs 2/3 majoritet
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.
Till föreningsmötet, styrelsemöte där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen,
kallas skriftligen.
Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering för uteslutningen.
Vid mötet skall medlemmen få tillfälle att yttra sig om sin situation och därefter är det
föreningsmötet styrelsen som beslutar.
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan klubben
och medlemmen såvitt avser stadgeenliga förpliktelser.
Utesluten medlem kan inte på nytt vinna inträde förrän tidigare skulder reglerats. Vid förnyat inträde skall ny
inträdesavgift erläggas.
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§ 4:5 Övriga sanktioner
Medlem som inte betalat gällande avgifter inom fastställd tid, tillställes en påminnelseavi och påföres
en förseningsavgift, vars storlek årligen fastställes av årsmötet.
Om påminnelseavin jämte förseningsavgifter ej betalas inom fastställd tid, anses medlemmen ha
utträtt ur klubben.
Medlem som utan giltigt skäl uteblir från vakttjänstgöring, skall de två första gångerna tilldelas en
skriftlig varning, samt betala av årsmötet fastställd sanktionsavgift.
Om medlemmen inom en femårsperiod, uteblir en tredje gång skall han dessutom fråntagas
sin båtplats för nästa säsong och sättas sist i båtplatskön och erlägga ny inträdesavgift.
§ 5 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är:
Årsmöten, föreningsmöten eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild styrelseledamot, som styrelsen utser, företräder klubben och
och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.
§ 6 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december
§ 7 Avgifter
Ordinarie årsmöte fastställer på förslag av styrelsen avgifter för påföljande år som skall inbetalas till klubben under året.
påföljande år.
Medlemsavgifter
28 feb 30 november
Båtplatsavgifter
28 feb 30 november
Extra debitering kan ske efter beslut på föreningsmöte
§ 8 Möten
Årsmöte skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, hållas årligen före mars månads utgång.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra möten.
§ 9 Rösträtt
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarnade.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
§ 10 Styrelsen
Klubbens styrelsen skall bestå av 5 ledamöter samt 2 st suppleanter ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och ledamot.
Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, val av styrelse äger rum enligt följande: Ena året väljs ordförande och
sekreterare. Andra året väljs vice ordförande, kassör och ledamot.
Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet
ledamöter är närvarande.
Det åligger styrelsen att:
Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
Bereda ärenden inför föreningsmöte
Representera klubben.
Förvalta klubbens egendom och medel.
Besluta om antagning av ny medlem.
På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.
§ 11 Styrelseledamöternas åliggande
§ 11:1 Ordföranden skall:
Ordförande skall föra klubbens talan.
Opartiskt leda förhandlingar vid styrelsens sammanträden liksom klubbens medlemsmöten.
Sammankalla styrelsen.
Följa upp att fattade beslut verkställs.
Justera styrelsens protokoll.
I övrigt vaka över stadgarnas efterlevnad och klubbens intressen.
§ 11:2 Vice ordförande skall:
Biträda och vid förfall för ordföranden fullgöra dennes skyldigheter.
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§ 11:3 Sekreteraren skall:
Utfärda kallelser till styrelsens och klubbens sammanträden.
Vid sammanträden föra noggranna protokoll.
Upprätta styrelsens årsberättelse.
Sköta klubbens korrespondens.
Arkivera sådana handlingar vilka inte tillhör räkenskaperna.
Om ordförande inte bestämmer annat underteckna utgående skrivelser.
§ 11:4 Kassören skall:
Föra redovisning över klubbens räkenskaper samt fortlöpande lämna ekonomisk redovisning.
Framlägga räkenskaperna när revisorerna så påfordra.
Inkassera medlems- och båtplatsavgifter.
§ 12 Räkenskap och revision.
Klubbens räkenskapsår omfattar perioden 1 Januari – 31 december.
För granskning av styrelsens förvaltning skall årsmötet utse 2 revisorer och 1 suppleant.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt avge
skriftlig revisionsberättelse. Denna skall innehålla förslag angående ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Kassainventering kan under löpande räkenskapsår företas efter revisorernas gottfinnande.
§ 13 Valberedning
Årsmötet väljer 2 ledamöter på 2 år.
§ 14 Stadgeändring
Förslag till ändring eller tillägg i dessa stadgar skall göras skriftligen till styrelsen 1 månad före
ordinarie möte skall hållas.
För stadgeändringens godkännande erfordras minst 2/3 röstmajoritet vid medlemsmöte. , vid två på varandra
följande möten med minst fjorton (14) dagars mellanrum.
§ 15 Klubbens upplösning
Frågan om klubbens upplösning kan endast behandlas på ordinarie årsmöte medlemsmöte.
För beslut om klubbens upplösning erfordras minst 2/3 röstmajoritet.
Beslut om upplösning skall bekräftas med minst samma röstmajoritet vid ytterligare ett möte
minst två månader senare.
Sedan beslut om klubbens upphörande fastställts, avgör mötet på förslag av styrelsen hur klubbens
tillgångar skall disponeras.
§ 16 Överordnade organisationers stadgar.
Utöver dessa stadgar gäller Mälarens Båtförbund samt Svenska Båtunionens stadgar.

