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STADGAR 
FÖR 

ERIKSVIKS BÅTKLUBB 
 
 

___________ 
 
 

P.1. 
Klubbens ändamål 

 
Båtklubbens ändamål är att sammansluta alla båtägar e inom Eriksviks tomt- 
område, för att tillvarataga och bevaka deras gemen samma intressen. 
Klubbens adress: Saltsjö-Boo. 
 

P.2. 
Medlemskap 

 
1. Medlemskap i båtklubben kan endast erhållas av e n person tillhörande 
    Eriksviks Tomägareförening eller en i dennes fa milj. 
 
2. Vid inträde i klubben skall jämte stadgade avgif ter och telefonnummer, 
    såväl å Eriksvik som å eventuell vinteradress l ämnas. 
 
3.Vid adressändring skall skriftlig anmälan härom l ämnas till sekreteraren. 
 

P.3. 
Medlems rättigheter och skyldigheter 

 
Medlem äger rätt, att efter gjord anmälan till styr elsen, använda sig av 
klubbens slip och material mot erläggande av härför  stadgade avgifter. 
Medlem är skyldig att följa styrelsens och klubbens  ordningsföreskrifter 
beträffande slip och båtbryggor. 
Samtliga båtar skall vara borta från slipområdet se nast den 1 juni. 
 

P.4. 
Avgifter 

 
1. Medlem skall erlägga fastställd årsavgift samt b ryggavgift senast den 1 maj. 
 
2. Slipavgift erlägges senast den 1 oktober. 
 
3. Avgifter ej erlagda efter påminnelse straffdebit eras uppgående till 100%. 
 
 

P.5. 
Sammanträden 

 
1.Klubben skall avhålla årssammanträde senast den 1 5 mars och höst- 
   sammanträde senast i september månad. 
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2. Extra sammanträde hålles, då styrelsen anser det  av behovet påkallat eller 
    om mins 1/4 av klubbens medlemmar därom skriftl igt begär. 
 
3. Till ovan nämnda sammanträden skall för att besl ut därå skall äga giltighet 
    medlemmarnas skriftligen kallas senast 10 dagar  innan sammanträdets 
    hållande. 
 
4. Alla frågor avgöres genom öppen omröstning däres t möte ej annorlunda 
    beslutar. Vid lika röstetal äger klubbmästaren utslagsröst. 
 
5. Enkel majoritet är gällande utom vid ändring ell er tillägg till klubbens 
    stadgar, då det fordras 2/3 majoritet av vid sa mmanträdets närvarande 
    medlemmar  
    Förslag till ändring eller tillägg av klubbens stadgar kunna behandlas 
    endast 
    å ordinarie sammanträde och skall sådana försla g vara styrelsen tillhanda 
    senast 24 dagar före sammanträdet. 
 
6. Förslagsrätt och rösträtt tillkommer varje medle m. 
    Motioner skall framläggas skriftligen. 
    Frågor av mindre vikt kunna framföras vid samma nträdets början och kunna 
    upptagas på dagordningen, om mötet så beslutar.  
    Beslut får ej av sammanträdet fattas å andra fr ågor än de, som äro upptagna 
    på den vid sammanträdets början godkända dagord ningen. 
 

P.6. 
Årsmöte 

 
Vid årsmöte skall följande frågor förekomma. 
 
1. Föredragande av protokoll från föregående årsmöt e. 
 
2. Föredragande av styrelsens årsberättelse. 
 
3. Föredragande av revisorns berättelse. 
 
4. Beslut angående ansvarsfrihet för den avgående s tyrelsen. 
 
5. Beslut om årsavgifter och andra avgifter. 
 
6. Bestämmande av arvode till styrelsen, revisorn o ch övriga funktionärer. 
 
7. Fyllnadsval av styrelsen, val av styrelsesupplea nter, en revisor samt en 
    suppleant för denne med valperiod av ett år. 
 
8. Val av kommittéer. 
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P.7. 
Val 

 
Alla val skola ske öppet, såvida icke förslag om sl uten omröstning framföres. 
 
Om vid sluten omröstning lika röstetal uppstår, fäl les utslag genom lottning. 
Alla röstsedlar, som upptar flera namn än det valet  gäller, kasseras. 
 

P.8. 
Styrelsen 

 
1. Klubbstyrelsen är klubbens verkställande myndigh et och består av Klubb- 
    mästare, vice Klubbmästare, Sekreterare, Skattm ästare samt Material- 
    förvaltare 
 
2. Det åligger styrelsen såsom klubbens verkställan de myndighet: 
 
-  att förvalta och sköta klubbens ekonomi och övri ga angelägenheter, 
 
-  att utse en ansvarig tillsyningsman för varje br ygga, 
 
-  att behandla alla frågor, som hänskjutas till de ss avgörande, 
 
-  att tillse att klubbens stadgar efterlevas, beva ka klubbens intressen och föra 
   dess talan, 
 
-  att till klubbens årsmöte avgiva fullständig ber ättelse över klubbens 
   verksamhet under det gångna kalenderåret 
 
3. Klubbstyrelsen är beslutsmässig, då minst tre le damöter är eniga om fattade 
    beslut. 
 
4. Klubbmästaren åligger: 
 
-  att utöva ledningen inom klubbens verksamhet, 
 
-  att opartiskt leda förhandlingarna och kontrolle ra att övriga styrelse- 
   ledarmöter fullgör sina uppdrag. 
 
5. Sekreteraren åligger: 
 
-  att föra noggranna protokoll såväl vid klubbens som styrelsens 
   sammanträden, 
 
-  att för övrigt sköta klubbens korrespondens, 
 
-  att föra noggrann matrikel över klubbens medlemm ar och båtbestånd, 
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6. Skattmästaren åligger. 
 
-  att inkassera och förvalta all till klubben höra nde avgifter och övriga 
   inkomster samt göra dem räntebärande, 
 
-  att för klubbens räkenskaper, vilka skall attest eras av klubbmästaren och 
   hålla vederbörande handlingar tillgängliga för r evisor, 
 
-  att ha klubbens räkenskaper avslutade för revisi on senast den 31 januari. 
 
7. Materialförvaltaren är tillika hamnchef och ansv arig för slip och bryggor. 
   Han skall även föra klubbens inventariebok. 
 
8. Klubbens kontanta medel skall vara insatta i ban k. Erforderlig handkassa bör 
    dock finnas hos skattmässtaren till belopp som styrelsen bestämmer. 
    För uttag ur bank skall klubbmästaren och skatt mästaren teckna i klubbens  
    namn 
    Avgående styrelse skall senast åtta dagar efter  årsmöte överlämna klubbens  
    bankböcker, värdepapper samt övriga handlingar till den nyvalda styrelsen. 
 

P.9. 
Revision 

 
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och k lubbens räkenskaper samt 
därom avgiva berättelse, som tillika skall innehåll a förslag angående 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

P.10. 
Klubbens upplösning 

 
Klubben kan upplösas endast om två tredjedelar av s amtliga medlemmar så 
beslutar å två på varandra följande sammanträden, v arav det ena skall vara 
ordinarie. 
Har beslut fattats om klubbens upplösning, skall kl ubbens tillgångar och 
handlingar överlämnas till Eriksviks Tomtägarefören ing. Tillgångarna skall 
därvid användas till underhåll av befintliga, av kl ubben förut ägda bryggor. 
 
 
Att ovan nämnda stadgar överenstämmer med orginalut gåvan av för Eriksviks 
båtklubbs Stadgar (med ändring av P.4. Avgifter ang ående Inträdesavgift, enl. 
beslut från höstmöte 93.09.23 samt årsmöte 94.03.10 ) intygas av samtliga 
styrelseledarmöter 1995. 


