STADGAR FÖR HERRESTA BÅTKLUBB
Antagna på ordinarie årsmöte den 15 april 2018 samt på extra möte den 17 juni 2018.
Ansluten till Mälarens båtförbund.
Bildad den 9 januari 1975.
Stadgarna är reviderade 1988-09-10, 1991-12-13, 1998-05-03, 2004-06-05, 2006-05-20 och
2018-04-15
§ 1 FIRMA
Klubbens firma är Herresta Båtklubb, nedan HBK.
§ 2 SÄTE
Klubben har sitt säte i Strängnäs kommun.
§ 3 ÄNDAMÅL
HBK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet och att
verka för ett gott kamrat- och sjömanskap samt att underhålla båtbryggor i Herrestas hamnar
och annan gemensam egendom.
§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan endast erhållas av fastighetsägare i Herresta Samfällighetsförening.
Alla som äger dispositionsrätt eller hyr en bryggplats skall vara medlem i HBK.
Dispositionsrätten gäller en Standardplats eller en Annan plats. Max två dispositionsrätter kan
ägas per fastighet. Bryggplatser ägs inte av medlemmen.
HBK har ensamrätt till uthyrning. Endast medlem får hyra plats, ett år i taget.
§ 5 TYP AV BRYGGPLATSER OCH DERAS ALLOKERING
Standardplatsen är en plats med bredden 2,4m och en bomlängd på 4m.
En Annan plats är en plats med bredden 2,5m där medlemmen själv ordnar förtöjningen.
En Bredare plats är en plats med större bredd och/eller längre bom och är ett tillägg till de
bägge platstyperna ovan. En särskild tilläggsavgift utgår för bredare plats.
All allokering av bryggplatser sker av hamnkaptenerna baserat på medlemmarnas behov och
typ av dispositionsrätt. En årlig översyn sker inför varje säsong och därefter löpande.
Medlemmarna skall anmäla förändrat behov till hamnkaptenerna så snart som möjligt efter
genomfört köp/förändring.
HBK garanterar att medlemmar med aktiv eller vilande dispositionsrätt alltid, och inom rimlig
tid, tilldelas en bryggplats passande till medlemmens behov, oberoende av båtstorlek, men i
rimlig proportion till hamnens infrastruktur. Denna tilldelning sker inom ramen för aktuell
dispositionsrätt till Standardplats eller Annan plats.
I Bastuhamnen och Lövnäsviken råder olika förhållanden. Bryggplatsallokering för
medlemmar med dispositionsrätt sker därför internt inom respektive hamn.
§6 NYTTJANDE AV HAMNARNA
HBK skall sträva efter optimalt nyttjande av bryggplatser och säkerställa balans mellan
antalet bryggplatser och antalet dispositionsrätter, inkluderande behovet av bryggplatser för
uthyrning.
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Medlem med dispositionsrätt skall utnyttja tilldelad bryggplats. Om en bryggplats inte
utnyttjas under en säsong övergår den aktiva dispositionsrätten till att bli vilande.
Hamnkaptenerna kan bevilja undantag om särskilda skäl föreligger.
§7 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlemmar i HBK förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i laga
ordning fattade beslut.
Vid eventuell tvist rörande allokering av bryggplats lyfts frågan till styrelsen för beslut. Talan
för medlem, som eventuellt känner sig förfördelad, skall föras av revisorn.
Medlem äger rätt att utnyttja klubbens egendom såsom trailer mm. Medlem äger dessutom
rätt att vinterförvara sin båt på därför avsedda uppläggningsplatser enligt hamnkaptenernas
eller styrelsens anvisningar.
Medlem är skyldig att deltaga på de arbetsdagar dit han blir kallad. Vid frånvaro debiteras en
särskild avgift enligt §17. Arbetsledaren kan bevilja undantag om särskilda skäl föreligger.
Medlem med vilande dispositionsrätt har reducerad arbetsplikt.
Medlem skall omedelbart meddela adressförändring till kassören eller till någon annan i
styrelsen. Vid försäljning är medlem skyldig att anmäla namnet på den nya
ägaren/medlemmen samt giltigt datum för överlåtelsen.
§ 8 VERKSAMHETSÅR
Klubbens verksamhetsår är den 1 januari -31 december.
§ 9 ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas någon gång under perioden den 1 mars till den 31 maj. På mötet skall
följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd.
2. Godkännande av mötets sammankallande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justerare tillika rösträknare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
6. Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av balansräkning.
8. Styrelsens förslag till åtgärder och budget.
9. Inkomna ärenden och förslag.
10. Fastställande av arvoden för styrelsen och övriga funktionärer.
11. Fastställande av avgifter och budget.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av två revisorer.
14. Val av valberedning.
15. Val av övriga funktionärer.
16. Övriga ärenden ej beslutsbara.
17. Mötets avslutande
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Datum och plats för årsmötet meddelas senast 3 veckor före mötet genom införande på
Herresta Samfällighets hemsida. Dessutom görs ett utskick av kallelse och relevanta
handlingar via mail eller reguljärt brev.
Förslag till ärenden, som ska behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1
januari. Beslut på möte - med undantag av beslut enligt 17, 18 och 19 - fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
§10 EXTRA MÖTE
Extra möte hålles när styrelsen finner detta påkallat. Sådant möte skall även avhållas om
klubbens revisorer eller en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar så kräver.
Vid extra möte får endast förekomma de ärenden som föranlett det extra mötet.
Styrelsen skall vid sådan begäran utlysa mötet genom införande på Herresta Samfällighets
hemsida minst en månad innan mötet. Dessutom görs ett utskick av kallelse och relevanta
handlingar via mail eller reguljärt brev.
§11 RÖSTRÄTT
Medlem med 1 eller 2 dispositionsrätt(er) har en (1) röst vid möte. Rösträtt får utövas genom
befullmäktigat ombud. Ingen får som ombud företräda fler än en medlem.
Medlem utan dispositionsrätt har förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt.
§12 VALBARHET
Till samtliga funktioner i klubben kan väljas medlem med dispositionsrätt eller denna
närstående person.
§13 STYRELSE
Klubben företrädes av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta
tillgångar och medel, förbereder ärenden till års- och övriga klubbmöten samt verkställer
fattade beslut.
För att styrelsen skall kunna fatta beslut fordras att minst 3 av styrelsens ledamöter är
närvarande, varav minst två ordinarie.
Styrelsen består av 5-6 ordinarie ledamöter.
- Ordförande.
- Sekreterare.
- Kassör.
- En till två hamnkaptener för Bastuhamnen och en till Lövnäsviken.
Styrelseledamot väljes för en tid av 2 år. 3 ledamöter väljes udda år och övriga 2 väljes jämna
år.
§14 ÖVRIGA VAL
Två ordinarie revisorer väljes på 1 år. 1 sammankallande utses i samband med valet.
Valberedningen består av 2 ordinarie ledamöter som väljes på 1 år. 1 sammankallande utses i
samband med valet.
Eventuella övriga ledamöter väljes på 1 år.
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§15 FIRMATECKNING
Klubbens firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter eller suppleanter, som
styrelsen därtill utser.
§16 FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH REVISION
HBK äger, förvaltar och underhåller bryggorna i Herrestas hamnar. I de fall där medlemmar
skänkt förtöjningsanordningar/bommar till HBK ansvarar HBK för kommande underhåll av
dessa.
Styrelsen skall tillse att egendom under dess förvaltning är försäkrad till betryggande belopp,
samt att för klubbens kassaförvaltning finns betryggande garantiförsäkring. Kontanta
tillgångar skall, i den mån de inte bör hållas tillgängliga för omedelbara utbetalningar,
placeras på sätt som av styrelsen bedöms bäst för klubben.
Någon spekulativ placering får ej förekomma.
Styrelsens förvaltning och verksamhet granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Styrelsen skall ge löpande information till revisorerna samt tillse att räkenskaper och övriga
för revisorerna erforderliga handlingar ställes till revisorernas förfogande i god tid, dock
senast tre (3) veckor före årsmötet.
§17 AVGIFTER
Årsmötet beslutar om ordinarie årsavgift samt eventuell extra utdebitering. Extra utdebitering
kan också beslutas på extra möte. Senaste datum för betalning av årsavgift anges på till
medlemmen tillställd faktura. Är årsavgiften ej inbetald inom angiven tid är medlemmen
skyldig att erlägga särskild förseningsavgift enligt regler som fastställts av årsmötet. Har full
avgift ej erlagts efter påminnelse överlämnas ärendet till inkasso.
Inkassokostnaden skall betalas av medlemmen.
Medlem med vilande dispositionsrätt betalar en reducerad årsavgift som fastställs av årsmötet.
Storleken på tilläggsavgifter för Bredare plats fastställs också av årsmötet liksom avgiften för
hyrd bryggplats.
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben äger inte rösträtt.

§18 ÖVERLÅTELSE AV DISPOSITIONSRÄTT
Överlåtelse av dispositionsrätt, aktiv eller vilande, får endast ske till annan fastighetsägare
inom Herresta fritidsområde.
Medlem äger ej rätt att kvarstå i klubben vid försäljning av sin fastighet på Herresta
fritidsområde utan måste då avyttra sitt innehav av dispositionsrätt(er).
§19 UTESLUTNING
Medlem, som bevisligen motarbetar klubben, trots påstötning inte betalar fastställda avgifter,
inte följer klubbens stadgar, ordningsföreskrifter eller i laga ordning fattade beslut, kan på
styrelsens förslag uteslutas.
För sådant beslut vid ordinarie årsmöte eller extra möte fordras 3/4 majoritet.
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Till medlem som föreslagits till uteslutning skall lämnas skriftlig motivering till den
eventuella uteslutningen och skriftlig kallelse till mötet.
Uteslutning skall rapporteras till Mälarens Båtförbund.
Medlem som uteslutits kan överklaga hos Mälarens Båtförbund inom en (1) månad från
beslutsdatum.
Dispositionsrätt som ägs av utesluten medlem skall av båtklubben försäljas på öppen auktion
bland fastighetsägarna. Medlemmen äger därefter utfå det belopp som försäljningen inbringat
sedan avdrag gjorts för klubbens krav på medlemmen.
§20 STADGEÄNDRING
För ändring av klubbens stadgar och för upplösning av klubben krävs beslut av två på
varandra följande möten varav ett årsmöte. Mellan mötena skall löpa minst fyra (4) veckor.
Vid beslutstillfällena skall förslaget ha stötts av minst 3/4 av antalet avgivna röster.
§21 KLUBBENS UPPLÖSNING
Skulle fråga uppkomma om klubbens upplösning, skall medlemmarna kallas till möte. Beslut
om upplösning skall fattas med 3/4 majoritet vid två (2) på varandra följande möten med
minst två (2) månaders mellanrum, varav ett är årsmöte.
Efter klubbens upplösning skall kvarvarande tillgångar tillfalla Herresta
Samfällighetsförening, varav medlen i första hand skall användas till hamnändamål.
Beslut härom, liksom avvecklingstid och förvaltning under denna tid, fattas vid klubbens sista
sammanträde.
§22 STADGARNAS GILTIGHETSTID
Datumet för stadgarnas ikraftträdande kommer att ändras till aktuellt datum för nästa årsmöte
om stadgeändringen godkändes.
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