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Stadgar för Nockebyhov Båtklubb 
antagna av årsmötet 2018 

§1 ÄNDAMÅL 

§2 MEDLEMSKAP 

§3 UTESLUTNING AV MEDLEM 

§4 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

§5 BESLUTSORDNING 

§6 STYRELSEN 

§7 ÅRSMÖTE 

§8 MEDLEMSMÖTE 

§9 REVISION 

§10 FIRMATECKNING OCH RÄKENSKAPSÅR 

§11 STADGEÄNDRING 

§12 VALBEREDNING 

§13 KLUBBENS UPPLÖSNING 

 
§ 1 Ändamål 

 
1:1 Nockebyhovs båtklubb är en allmännyttig ideell förening. Klubbens ändamål är att på 
uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet samt att verka för ett gott kamrat- och 
sjömanaskap. Klubben ska ta tillvarata medlemmarnas intressen så att båtplatser kan 
tillförsäkras enligt bästa möjliga förutsättningar. 

§2 Medlemskap 

2:1 Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysisk person kan vara medlem.  
Ansökan om medlemskap får avslås endast genom beslut av styrelsen. 
Beslutet kan inte överklagas. 
2:2 Inom klubben finns följande medlemsformer: 
- Medlem 
- Passiv medlem 

Hedersmedlem 
2:3 Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. 
2:4 Medlem som vill utträda ur klubben gör skriftlig anmälan till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat klubben. 
2:5 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsebeslut 
anses ha utträtt ur klubben. 
2:6 Över klubbens medlemmar ska föras en förteckning med angivande av medlemskap, 
båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter. 
2:7 Medlem som inte innehar båtplats kan vara passiv medlem och betalar då ingen avgift. 
Passiv medlem äger inte rätt att inneha nyckel till båtbryggan. 
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§3 Uteslutning av medlem 

3:1 Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har försummat att 
betala av klubben beslutande avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, eller 
uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän 
medlemmen, inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför 
redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tio 
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Slutligt beslut om uteslutning 
skall fattas av klubbens styrelse och kan inte överklagas. 
 

§4 Medlems rättigheter och skyldigheter 

Medlem 
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
- har rätt till information om klubbens angelägenheter, 
- skall följa klubbens stadgar, övriga styrande dokument och beslut som fattas av klubborgan, 
- skall tillse att egen båt är förtöjd och uppmärkt enligt klubbens anvisningar 
- har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben,  
- skall betala de avgifter som beslutas av klubben. 
- skall om medlemmen innehar eller står i kö för båtplats eller del i båtplats fullgöra den 
arbetsplikt och vakttjänstgöring som beslutas av årsmötet. 
 

Hedersmedlem är befriad från det som årsmötet beslutar som ordinarie avgifter. 
 

§5 Beslutsordning 

5:1 Klubbens beslutande organ är: 
Årsmöte 

Medlemsmöte 

5:2 Beslut om omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
 

Med undantag för de fall när kvalificerad majoritet föreskrivs i dessa stadgar avgörs vid 
omröstning alla frågor med enkel majoritet. 
Omröstning sker öppet. Vid val kan dock röstberättigad medlem begära sluten omröstning. 
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden 
vid mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
5:3 Beslut av ekonomisk natur får vid års- och medlemsmöte enbart fattas om frågan varit 
upptagen på dagordningen som utsänts till mötet. 
5:4 Rösträtt har samtliga medlemmar som har fyllt 15 år. Röstning per post eller genom 
fullmakt är ej tillåten. 
5:5 Ett års- eller medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är 
närvarande. 
5:6 Beslut om avhändande av fast egendom kräver 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
möten varav ett skall vara årsmöte. 
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§6 Styrelsen 

6:1 Styrelsen är under tid då årsmötet eller medlemsmöte inte är samlat klubbens beslutande 
organ och ansvar för klubbens verksamhet. Styrelsen skall därvid tillse att för klubben 
gällande författningar och regler iakttas, att verkställa av årsmötet eller medlemsmöte fattade 
beslut, att ansvara för klubbens tillgångar och att tillvarata medlemmarnas intressen. 
6:2 Styrelsen skall bestå av minst två personer som verkar i befattningarna ordförande, kassör, 
sekreterare, milöombud, personuppgiftsombud, verksamhetsansvarig, informationsansvarig, 
säkerhetsansvarig, och hamnkapten,. 
6:3 Styrelsen utses av årsmötet. 
6:4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
6:5 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga kallas. 
I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning 
eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid de närmast därefter följande 
sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av 
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall 
antecknas i protokollet.  
Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan 
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 
6:6 Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens 
förhandlingar och arbete samt övervaka att klubbens stadgar och övriga för klubben bindande 
regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall annan ledamot träda in i ordförandets 
ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.                   hålla 
styrelsen underrättad härom. 
6:7 Avgår styrelsemedlem under mandattiden skall kvarvarande styrelsemedlemmar 
omfördela arbetsuppgifter och fullfölja verksamhetsåret eller utse ersättare genom val vid 
medlemsmöte. 
 

§7 Årsmöte 

7:1 Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. 
7:2 Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen eller genom e-post senast 14 dagar före 
årsmötet. 
7:3 Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet. 
7:4 Styrelsens förslag till dagordning samt verksamhets- och förvaltningsberättelser, förslag 
till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, förslag till avgifter, 
revisorernas berättelse, motioner med klubbstyrelsens yttrande över dessa samt 
valberedningens förslag skall skickas ut senast fjorton dagar före mötet. 
7:5 Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden: 
1) Fråga om mötets behöriga utlysande. 
2) Fastställande av dagordning. 
3) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
4) Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
5) Styrelsens verksamhetsberättelse. 
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6) Revisorernas berättelse. 
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
8) Styrelsens förslag och inkomna motioner. 
9) Genomgång av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 
10) Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget. 
11) Val av styrelse, valberedning och revisor. 
12) Övriga ärenden. 
 

§8 Medlemsmöte 

8:1 Klubben kan vid behov hålla medlemsmöte. Kallelse till möte skall ske 14 dagar före. 
Beslutsför styrelse har mandat att kalla till medlemsmöte. 
 

§9 Revision 

9:1 Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av båtklubbens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
9:2 Båtklubbens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast fem veckor före årsmöte. 
9:3 Revisorn skall ganska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- 
och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före 
årsmötet. 
 

§10 Firmateckning och räkenskapsår 

10:1 Klubbens firma tecknas av ordförande eller kassör.  
10:2 Kassören har rätt att ensam teckna firma för plusgiro, bankgiro och bankkonto. 
10:3 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 
december. 
 
§11 Stadgeändring 

11:1 För ändring av klubbens stadgar erfordras 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna 
vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. 
11:2 I kallelse till mötet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. 
 

§12 Valberedning 
12:1 Årsmöte väljer för en tid av ett eller två år ordinarie ledamöter. 
12:2 Styrelseledamot eller revisor kan inte ingå i valberedningen. 
12:3 Valberedningens uppgift är: 
- att ta emot nomineringar från klubbens medlemmar 
- att själv aktivt söka lämpliga kandidater 
- att senast fyra veckor före mötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt 
stadgarna är föremål för val, och till de övriga poster som eventuellt blivit vakanta 

- att delge mötet en förteckning över alla kandidater som eventuellt nominerats utöver 
valberedningens förslag 
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§13 Klubbens upplösning 

13:1 För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid årsmöte och därpå följande 
extra möte. 
13:2 I beslut om upplösning av båtklubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas 
till bestämt ändamål. Även detta kräver 2/3 majoritet. 

 

Bromma den 5 februari 2018 

 

 

 

Lennart Sandell, ordförande  Anna Nyberg, sekreterare 


