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Stadgar för Alnö Båtklubb 2013
Dessa stadgar ersätter tidigare ”Stadgar för Alnö Båtklubb”, antagna vid årsmöte 1985,
samt ”Stadgar för Hamnföreningen i Alvik, Alnö”, antagna vid hamnföreningens årsmöte
i november 1997. Dessa stadgar är antagna vid ABKs årsmöte 2013-02-12.
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§1

2013-02-12

Namn

Alnö Båtklubb, ABK

§2

Ändamål och syfte

Alnö Båtklubb, ABK, bildades 1975 och är en sammanslutning för båtintresserade
medlemmar, främst inom Sundsvalls kommun. Klubben har sitt säte i Alnö, Sundsvalls
kommun.
Alnö Båtklubb är en öppen, opolitisk samt ideell förening som har till ändamål och syfte:
•
•
•
•
•
•

Att genom aktiv ungdomsverksamhet bedriva båt-, seglings- och
tävlingsverksamhet, för att öka ungdomars intresse för båtliv och dess positiva
effekter på familjesammanhållning.
Att genom upplysning och information sprida kunskap om rätt uppträdande på sjön
och därigenom verka för ökad säkerhet och miljömedvetenhet till sjöss.
Att propagera för båtsporten och därigenom främja det rörliga friluftslivet i
skärgården.
Att tillvarata småbåtsägarnas intressen i frågor som rör bl.a. småbåtshamnar,
uppläggningsplatser och farleder samt verka för ett positivt samarbete mellan
småbåtsägare, båtorganisationer och myndigheter.
Att upplåta bryggplats på fastigheterna Alnö-Vi 9:1, Öde 1:136, 1:137 samt 1:190
åt medlemmar i klubben
Att genom olika arrangemang verka för medlemsfamiljernas trevnad.

Klubben är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Seglarförbundet (SSF) och
Svenska Båtunionen (SBU).

§3

Medlemskap

§3.1

Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap sker skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny
medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål och syfte.
§3.2

Medlemskategorier

Medlemmarna indelas i följande kategorier:
•
•
•
•

Enskilda vuxna medlemmar.
Enskilda ungdomsmedlemmar.
Familjemedlem.
Hedersmedlem.

Ansökan om medlemskap görs till de tre första kategorierna.
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens
förslag väljas till hedersmedlem.
Till medlemsskapet kan Nyttjanderättsbevis kopplas enligt § 4.
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§3.3

2013-02-12

Medlems skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar,
ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
•
•
•
•
•
§3.4

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 omfattas av gängse båtförsäkring.
Medlem skall hålla ABK uppdaterat med aktuella person- och adressuppgifter.
Medlems utträde

Om en medlem vill utträda ur klubben skall detta skriftligen anmälas till styrelsen.
§3.5

Medlems uteslutning

Medlem, som efter avisering inte har betalt sina avgifter, kan efter styrelsens prövning
anses ha utträtt ur klubben.
Medlem, som har gjort sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande
inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras eller som motverkar klubbens
målsättning och syften, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra årsmöte
uteslutas. För uteslutningsbeslut fordras minst 2/3 majoritet. Om uteslutning sker skall
Nyttjanderättsbevis A eller B snarast avyttras. Om inte så sker, inom sex månader, har
ABKs styrelse rätt att sälja nyttjanderätten för medlems räkning och till rådande
marknadspris.
I kallelsen till mötet ska det framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till
medlem, som föreslagits till uteslutning, skall även lämnas en skriftlig motivering till den
föreslagna uteslutningen.
§4

Nyttjanderättsbevis

Till medlemsskap kan följande Nyttjanderättsbevis kopplas:
•
•
§4.1

Nyttjanderättsbevis A: Rätt till båtplats i hamn.
Nyttjanderättsbevis B: Rätt till plats i båthus.
Överlåtelse

När en medlem med Nyttjanderättsbevis A eller B vill överlåta sin nyttjanderätt, skall en
skriftlig anmälan med uppgifter om överlåtelsedag och övriga villkor lämnas till styrelsen
för godkännande. När nyttjanderätten har övergått till ny innehavare får denne utöva
nyttjanderätten endast om han omedelbart blir medlem i ABK. Dödsbo får under rimlig tid
utöva nyttjanderätten utan krav på medlemskap.
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§4.2
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Avsägelse

Medlem med Nyttjanderättsbevis A eller B kan avsäga sig nyttjanderätten och därigenom
bli fri från de förpliktelser, som nyttjanderättsbeviset innebär.
Avsägelsen skall göras skriftligen till styrelsen. Om avsägelse sker, övergår
nyttjanderätten till ABK utan ersättning.
§4.3

Föreskrifter

Medlem med Nyttjanderättsbevis A som ej vill/kan nyttja sin plats i hamn, ska anmäla det
till styrelsen. ABK har då rätt att hyra ut platsen, till annan medlem, säsongsvis.
Medlem som hyr bryggplats skall fullfölja de åtaganden och skyldigheter som föreskrivs i
hyresavtalet.

§5

Beslutande organ

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.

§6

Verksamhetsår

Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§7

Avgifter

.
Medlemsavgiften i ABK fastställes av Årsmötet och gäller alla medlemmar
Medlemmar med Nyttjanderätt A erlägger driftavgifter som skall bekosta drift, underhåll
och investeringar i hamn- och varvsanläggningar.
Medlemmar med Nyttjanderätt B erlägger driftavgifter som skall bekosta drift, underhåll
och investeringar i båthall.
Nyttjanderrättsinnehavare har arbetsplikt, arbetsdagar och hamnvakt. Om arbetsplikten
inte fullgöres medför detta tilläggsavgift. Dessa avgifter beslutas av styrelsen.

§8

Betalning

Avgifterna skall erläggas i förskott och vara klubben tillhanda senast det datum som står
angivet på ABKs hemsida.

§9

Årsmöte

Årsmöte skall årligen hållas före utgången av mars månad.
Kallelse med dagordning till årsmötet meddelas senast två veckor i förväg. Kallelse
sänds ut via e-post, publiceras på hemsida och anslås på klubbens anslagstavla.
Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före
årsmötesdatum.
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Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga senast
tre veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

§10

Årsmötet öppnas.
Är årsmötet behörigen utlyst.
Dagordningen fastställes.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Val av två protokolljusterare och rösträknare.
Upprätta förteckning över närvarande medlemmar, A och B-bevis noteras.
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.
Revisionsberättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Propositioner och motioner till årsmötet.
Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.
Fastställande av medlemsavgift för det nya verksamhetsåret.
Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret.
Val av ordförande, kassör och sekreterare.
Val av fyra styrelseledamöter.
Val av två styrelsesuppleanter.
Val av övriga funktionärer.
Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
Val av valberedning på två personer och en suppleant, varav en sammankallande.

Röstning

Varje medlem har en röst. Styrelsen och revisorerna har ej rösträtt i frågor, som berör
förvaltningen av deras uppdrag.
Familjemedlemsskap innebär endast en röst för hela familjen.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, om inte annan majoritet särskilt föreskrivs i
stadgarna.
I frågor rörande rättigheter och skyldigheter kopplade till hamnen eller båthuset har
endast medlemmar med respektive Nyttjanderättsbevis A eller B rösträtt.
Öppen omröstning ska tillämpas om inte någon kräver sluten omröstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds
av ordföranden.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som vinner efter
lottning.

§11

Extra möte

Extra möte ska hållas om styrelsen har behov av detta eller om 2/10 av ABK:s medlemmar
eller 3/10 av medlemmarna med Nyttjanderättsbevis A begär detta.
Kallelse med motivering och dagordning till extra möte meddelas senast två veckor i
förväg.
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§12
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Styrelse

Utöver vad som framgår i stadgarna under andra punkter åligger följande punkter
styrelsen:
•
•
•
•

Att representera båtklubben.
Att vara båtklubbens verkställande organ.
Att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet.
Att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt att föreslå
verksamhetsplan och budget.
•
Att förvalta båtklubbens medel och ansvara för ekonomin.
•
Att ange uppdrag för sektioner, kommittéer, arbetsgrupper med speciella uppgifter
samt enskilda övriga funktionärer.
Styrelsen får inte sälja eller belåna fastigheten Öde 1: 226.
Styrelseledamöterna väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare
och fyra övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett
år. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.
Styrelsen skall bestå av udda antal ledamöter. Kassör och två ordinarie ledamöter väljs
jämna år. Sekreterare och två ordinarie ledamöter väljs vid udda år.
Styrelsen skall, förutom ordföranden, väljas så att minst hälften av ledamöterna innehar
Nyttjanderättsbevis A. Ordföranden skall alltid inneha Nyttjanderättsbevis A.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter, som
har till uppgift att förbereda de ärenden, som skall behandlas av styrelsen, samt sköta
klubbens löpande ärenden.
Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Suppleanter meddelas om styrelsens möten och har vid dessa närvaro- och yttranderätt,
men ej rösträtt. Om styrelseledamot avgår under mandattiden inkallas suppleant i vald
ordning. Om ordförande eller kassör avgår under mandattiden kallar styrelsen till extra
möte för val av ersättare för denne.

§13

Revision

Båtklubbens verksamhet skall granskas av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid
av två år och avgår växelvis vartannat år.
Årligen väljs en revisorssuppleant för en tid av ett år.
Kassören skall till revisorerna överlämna för revisionen erforderliga handlingar senast en
månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt senast
en vecka före årsmötet till styrelsen överlämna skriftlig revisionsberättelse och till- eller
avstyrka ansvarsfrihet.

§14

Valberedning

Valberedningen bestående av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, samt en
suppleant vilka väljes av årsmötet för en tid till nästa årsmöte. Ledamot av styrelse eller
revisor kan inte ingå i valberedningen.
Valberedningens uppgifter:
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•
•
•
•

•

§15

2013-02-12

Att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så
att ett genomarbetat förslag till val kan föreslås.
Att mottaga nomineringar från klubbens medlemmar.
Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
Att till styrelsen senast tre veckor före årsmötet lämna förslag på kandidater till de
poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt
blir vakanta. Valberedningens förslag skall utsändas tillsammans med kallelsen till
årsmötet.
Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Firmateckning

ABK som firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. För utbetalningar
överstigande ett halvt basbelopp skall dock firman tecknas av ordförande och kassör två i
förening.

§16

Stadgeändring

Om förslag till stadgeändring föreligger ska detta framgå av kallelsen. För ändring av
klubbens stadgar erfordras majoritetsbeslut med 3/4 majoritet på två på varandra följande
föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte, eller enhälligt beslut på ett årsmöte.

§17

Föreningens upplösning

Beslut om ABK:s upplösning fattas med 3/4 majoritet av närvarande medlemmar vid två på
varandra följande årsmöten.
I kallelsen till dessa årsmöten skall anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.
Om ABK upplöses skall dess tillgångar tillfalla Västernorrlands Båtförbund eller annan
liknande organisation. Dock skall tillgångar i ABK, som är kopplade till Nyttjanderättsbevis
A eller B, tillfalla medlemmarna med respektive Nyttjanderättsbevis.
Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning fattas. Styrelsen
ansvarar därefter för avvecklingen av båtklubben.

