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Stadgar för Alsters Båtklubb   2014-03-26 

(Beslutade av årsmötet 1985) 

 

1. ÄNDAMÅL OCH SYFTE 

Klubben skall som ideell förening verka för att tillvarata medlemmarnas intressen 

beträffande båtsport och sjöliv samt att tillhandahålla båtplatser för klubbens 

medlemmar. 

 

2. MEDLEMSKAP 

Medlemskap i Alsters Båtklubb kan sökas av alla som äger fastighet och/eller är 

mantalsskrivna i Alsters stationssamhälle eller av den som hyr båtplats vid 

klubbens brygga. Medlemskap skall föreligga för att få äga eller hyra bryggplats 

på av klubben arrenderad mark. 

 

Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och innebära att den som söker 

medlemskap förbinder sig att följa klubbens stadgar och av styrelsen eller 

årsmötet fastställda ordningsföreskrifter. 

 

Medlem inväljes av styrelsen och skall för att medlemskap skall föreligga ha 

betalt stadgad årsavgift. 

 

Medlem, som en månad efter krav ej betalt stadgade avgifter, kan efter 

styrelsens prövning anses ha utgått ur klubben. Vid eventuellt återinträde skall 

inträdesavgift erläggas. 

 

3. AVGIFTER 

 Inträdesavgift skall debiteras nyvald medlem. 

 

Medlemsavgift får icke belastas med kostnader, som är att hänföra till 

klubbverksamhet där speciell avgift uttages t.ex. för bryggor och 

uppställningsplatser. 

 

Medlem skall erlägga debiterad avgift senast 30 dagar efter avisering. 

 

Avgifternas storlek föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet. 

 

4. BESLUTANDE ORGAN 

 Årsmöte,  se pkt 6. 

 Extra möte,  se pkt 7. 

 Styrelse,  se pkt 8. 

 

5. VERKSAMHETSÅR 

 Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. 
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6. ÅRSMÖTE 

Årsmöte skall hållas senast den 15:e mars. Motioner, som önskas behandlade på 

mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31/12. Kallelse skall utgå senast 14 

dagar före mötet. 

 

7. EXTRA MÖTE 

Extra möte skall hållas när styrelsen så önskar eller om 1/3 av klubbens 

medlemmar till styrelsen framför önskan härom. Kallelse skall utgå senast 14 

dagar före mötet. 

 

8. STYRELSE 

 Styrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar: 

 att representera klubben 

 att vara klubben verkställande organ 

 att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet eller före 

extramöte 

 att upprätta verksamhetsberättelse och föreslå inkomst- och utgiftsstat 

 att förvalta klubbens medel och ansvara för ekonomisk redovisning 

 att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella 

uppgifter 

 

 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter: 

 ordförande 

 kassör 

 sekreterare 

 2 ledamöter 

 samt 2 suppleanter 

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst ordf. eller v. ordf. och halva antalet ordinarie 

ledamöter är närvarande. 

 

9. REVISION 

Klubbens verksamhet skall granskas av två revisorer, vilka väljes för en tid av två 

år. En revisor skall väljas varje år. 

 

Klubbens bokslut och verifikationer skall ställas till revisorernas förfogande 

senast vecka 3 efter årsskiftet. 

 

Revisionsarbetet skall anpassas så att revisionsberättelse är styrelsen tillhanda 

senast vecka 5. 

 

Eventuella anmärkningar från revisorer skall omedelbart meddelas ordförande 

eller vice ordförande. 
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10. VALBEREDNING 

Valberedningen skall bestå av tre medlemmar och en suppleant, valda av 

årsmöte för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmöte som 

sammankallande. 

 

Ledamot av styrelse eller revisor kan ej ingå i valberedning. 

 

Valberedningen skall senast 1:a februari lämna kandidatlista till styrelsen. 

 

11. KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER 

Stående kommittéer beslutas av årsmöte, som även med ett års mandattid väljer 

kommittéordförande. 

 

Ledamöter i kommitté utses av styrelsen. 

 

Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen. 

 

12. BESLUT OCH VAL 

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa 

stadgar särskilt föreskriven. 

 

Avgörande sker med öppen omröstning såvida ej någon vid val kräver att sluten 

omröstning skall verkställas. Vid fall med lika röstetal äger ordföranden 

utslagsröst. 

 

Medlem, som ej erlagt stadgad avgift äger ej rösta. 

 

13. FIRMATECKNING 

Klubben som firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med 

sekreterare. 

 

Medlem att i bank- och postärenden teckna klubben utses av styrelsen. 

 

14. STADGEÄNDRINGAR 

Beslut om ändringar av dessa stadgar skall fattas av ordinarie möte. Föreslagen 

ändring skall framgå av kallelsen. 

 

Två tredjedelars majoritet av vid mötet närvarande medlemmar erfordras för 

taget besluts giltighet. 

 

15. KLUBBENS UPPLÖSNING 

Beslut om klubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med tre fjärdedels 

majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. 

Eventuella tillgångar skall vid en upplösning delas upp på medlemmarna. 
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(Punkt 16-18 nedan är ett tillägg till stadgarna som beslutades på årsmötet 2003). 

 

16. MEDLEMSREGISTER 

Klubbens medlemsregister föres av kassören.  

 

Ägare av båtplats skall alltid vara medlem av klubben. Likaså en båtägare som 

hyr båtplats, vare sig det är direkt från klubben eller av någon platsägare. 

 

Vid uthyrning av sin båtplats kan platsägare få till hälften reducerad 

medlemsavgift. 

Förutsättning för detta är att den som hyr platsen blir medlem och betalar full 

medlemsavgift. 

 

Varje medlem skall till kassören meddela alla ändringar i registret, såsom 

överlåtelse eller uthyrning av båtplatsen. 

 

17. VAKTGÅNG 

Under båtsäsong skall det vara vakt varje natt. Årsmötet beslutar om tid och 

andra detaljer för vaktgången.  

 

Båtplatserna är indelade i vaktlag om sju personer. Som ledare för vaktlaget 

fungerar en vaktlagschef, ett uppdrag som går på omgång inom vaktlaget. 

Vaktlagschefen ansvarar för att fördela veckans vaktgång mellan medlemmarna i 

vaktlaget. 

 

Varje platsägare är ansvarig för att vaktplikten överhålls.  

 

Vakten kan överlåtas fysiskt men det är alltid platsägaren som är ansvarig för 

vaktgången. Vakt får inte överlåtas till minderåriga (minsta ålder är 15 år).  

 

Båtägare som hyr plats av båtklubben likställs med platsägare. Missad båtvakt 

medför straffavgift. 

 

18. UNDERHÅLL AV BRYGGA, VAKTKUR, SJÖSÄTTNINGSRAMP OCH 

PARKERINGSPLATS 

 Årsmötet väljer en arbetsgrupp bestående av tre ledamöter med en 

sammankallande.  

 

 Deras uppgift är att se till att bryggan och omgivningarna är i gott skick. Till sin 

hjälp skall arbetsgruppen utnyttja övriga klubbmedlemmar som har att ställa upp 

vid behov. Vaktlagscheferna skall förmedla sådan hjälp. 

 

 

 


