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Stadgar för Borgåsunds Båtklubb
(Röstning för fastställande) 2022-04-23

§1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja
båtlivet.

Klubben har som huvudsakligt ändamål att förse medlemmarna med
hamnplats och vinterförvaring vid hamnområdet i Borgåsund.

Dessutom skall Klubben bedriva närliggande eller kompletterande verksamhet
som medlemmarna beslutar om vid Ordinarie möten.

Klubben skall verka för god anda och sammanhållning bland medlemmar och
gäster och för ett gott sjömanskap.

§2 Klubben

● Klubbens fullständiga namn är Borgåsunds Båtklubb.
● Klubben bildades år 1978.
● Klubbens Organisationsnummer är 802473-6947.
● Klubbens Verksamhetsår är kalenderår.
● Klubben har sin hemvist i Borgåsund, Strömsholm i Hallstahammars

Kommun.
● Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.
● Klubben har 70 hamnplatser för sina medlemmar.

§3 Beslutande Organ

Klubbens beslutande organ är Ordinarie möten, Vårmöte/Årsmöte samt
Höstmöte.
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Föreningens angelägenheter handhas av en av föreningen vald styrelse. Klubben
tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.

”Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb” är ett dokument som reglerar
Klubbens löpande verksamhet. Detta fastställs, efter förslag från styrelsen, vid
Klubbens Ordinarie möten.

§4 Medlemskap

4.1. Ansökan
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen via formuläret på
Klubbens hemsida.

Fysiska personer, kan efter ansökan och godkännande av styrelsen, bli
medlemmar i Klubben. När medlemsavgiften därefter är erlagd blir personen
medlem.

4.2. Rättigheter
Varje medlem, som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Medlem får utnyttja Klubbens avgiftsfria anläggningar och utrustning samt delta i
Klubbens verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till “Båtplats”.

Medlemmar som är fastighetsägare i Borgåsund, och betalat “Köavgift för
båtplats”, äger rätt till förtur vid tilldelning av båtplats.

4.3. Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa
Klubbens stadgar, regler och i stadgeenlig ordning fattade beslut samt i övrigt
verka för gott sjömanskap och god sammanhållning i Klubben.

4.4. Utträde
Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 mars, anses ha
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begärt utträde ur Klubben.

Medlem som, på annat sätt, vill utträda ur Klubben skall skriftligen anmäla detta
till styrelsen,
och anses därmed omedelbart ha lämnat Klubben.

§4.5. Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem ur Klubben om denne inte har betalat av
Klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet, stadgar, regler,
ändamål, eller i övrigt skadat Klubbens intressen.

§5 Avgifter

Avgifter fastställs på Klubbens Höstmöte.

§6 Tidpunkter, kallelser och möten

6.1. Tidpunkter
Årsmöte/Vårmöte skall hållas senast före april månads utgång. Höstmöte skall
hållas före november månads utgång.

6.2. Kallelser
Kallelse till Årsmöte/Vårmöte och Höstmöte skall ske minst 14 dagar före mötets
genomförande.

Kallelse sker genom information på Klubbens hemsida och på annat sätt som
styrelsen finner praktiskt.

6.3. Möten
Medlem som har betalat sin medlemsavgift 14 dagar före mötet har Rösträtt.
Rösträtt kan ej utövas via fullmakt.

Förslag från medlemmar att hanteras på Ordinarie möte skall sändas till
styrelsen senast 14 dagar före mötet.
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Vid Årsmöte/Vårmöte skall följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd och närvaro
3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens Verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse och förslag
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
10. Val av Ordförande för en tid av ett år
11. Val av två revisorer och en suppleant
12. Val av övriga funktionärer, hamnfogdar och ombud
13. Val av tre ledamöter till Valberedningen varav en sammankallande
14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner/förslag från

Medlemmar
15. Övriga frågor
16. Avslutning

Ordinarie möten är beslutsmässiga med det antal röstberättigade medlemmar
som är närvarande.

Separat dagordning gäller för Höstmötet.

§7 Styrelse, revisorer, ombud och eventuellt övriga
funktionärer

Valbara till olika förtroendeuppdrag inom Klubben är medlemmar.

Styrelsen skall bestå av 4-7 ledamöter. Ledamöterna väljs växelvis på två år.
Därutöver skall en Ordförande väljas på ett år.

Klubben skall ha två revisorer och en revisorssuppleant som alla väljs på ett år.
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Valberedningen skall bestå av två ledamöter och en sammankallande som alla
väljs på ett år.

Styrelsen bedömer behovet av övriga funktionärer, hamnfogdar och ombud,
som då väljs på ett år.

§8 Övrigt

Beslut om ändring av Klubbens stadgar skall fattas vid två på varandra följande
möten, varav minst ett Ordinarie möte.

Beslut om Klubbens upplösning skall fattas på två på varandra följande möten,
varav minst ett Ordinarie möte med minst 2/3 röstövervikt.
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