Stadgar
För Morarnas Båtklubb

Klubben bildades 1979 och har sitt säte förlagd till Gålö i Haninge.
Adress: Morarnas Båtklubb, Box 3112, 136 03 Haninge
Stadgarna senast reviderade och fastställda vid höstmötet 2016-11-17

§1. Ändamål
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet.
Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.
Morarnas Båtklubb är en solidarisk förening där samtliga medlemmars avgifter finansierar
samtliga investeringar gjorda av klubben. Dagens inventarier ska underhållas, och nya
inventarier ska investeras i enlighet med lagstadgade krav eller i enlighet med medlemmars
beslut på medlemsmöte.

§2. Medlemskap
2.1. Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall primärt ske via Morarnas Båtklubbs hemsida, alternativt
skriftligt till båtklubbens postadress. Styrelsen beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av den som ansluter sig till klubbens ändamål. Medlemskap är
personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet kan dock, efter styrelsen beslut, övergå till
efterlevande make/maka/sambo eller hemmavarande myndig familjemedlem i de fall
medlemmen vid sitt dödsfall har sin båt på uppläggnings eller hamnplats i klubben.
2.2. Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
1.
2.
3.

Enskilt medlemskap
Ungdomsmedlemskap
Hedersmedlemskap

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 2.
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens
förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på vårmötet. Av kallelsen skall
framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad
från medlemsavgift och vaktgång.

2.3.

Rättigheter
2.3.1. Medlem får använda klubbens anläggningar och utrustning samt delta i
klubbens verksamhet.
2.3.2.

2.4.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller
uppläggningsanläggning. Se vidare § 13.

Skyldigheter
2.4.1. Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa
klubbens stadgar, föreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
2.4.2.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert
kunna framföra sin båt.

2.4.3.

Medlem skall i sitt utövande av båtliv uppträda på ett för klubben föredömligt
sätt.

2.4.4.

Medlem, är skyldig att gå vakt i den omfattning som följer av utfärdade
vaktföreskrifter.

2.4.5.

Medlem skall medverka vid arbetsdagar.

2.4.6.

Medlem med båt är skyldig att ha sin båt försäkrad till betryggande belopp.
Försäkringen ska bl.a. täcka skador som medlem kan bli ansvarig för i
egenskap av båtägare, inklusive skador i samband med brand, torr och
sjösättning, vid tilläggning och förtöjd i klubbens hamn samt när båt ligger
upplagd på klubbens uppläggningsområde. På anfordran från styrelsemedlem
ska gällande försäkringsbrev uppvisas.

2.4.7.

Båten ska hållas i representativt och sjövärdigt skick.

2.4.8.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens
tillhörigheter är ersättningsskyldig.

2.4.9.

I de fall uppgifterna om båtinnehav, adress, försäkring etc. förändras eller
kommer att förändras skall medlemmen skriftligen, utan dröjsmål underrätta
den av styrelsen aviserad styrelsemedlem.

2.4.10. Medlem är skyldig att följa Södertörns miljö- och hälsoskydssförbunds
föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken samt, av Morarnas
båtklubbs eventuellt fastlagda särskilda, miljöföreskrifter.
2.5. Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall meddela detta skriftligen till styrelsen.
Medlemmen är efter att ha fullföljt klubbens rutin för utträde skild från sitt medlemskap,
eventuellt förfallna avgifter erlägges vid den tidpunkt styrelsen bestämmer.
Om medlemmen har förfallna avgifter/viten kan dessa avräknas mot återbetalning av
deposition.

Medlem som inte betalat fastställda avgifter/viten i enlighet med fakturans förfallodatum
kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
2.6. Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur
klubben om medlem:
• motverkar klubbens syften
• skadar klubbens intressen
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller
uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.
Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är
föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens
motivering till uteslutningen.
Grundas beslut om uteslutning ur klubben på bristande betalning av förfallna avgifter,
kan styrelsen återkalla beslutet om förfallna avgifter/viten betalats före besvärstidens
utgång.
Om det beslutats att medlem skall uteslutas och medlemmen har förfallna avgifter/viten
kan dessa avräknas mot återbetalning av deposition.
§3.

Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom vårmöte, föreningsstämma
(höstmöte) 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.
Se § 8.

§4.

Avgifter
4.1. Avgifter till klubben såsom inträdes-; medlems-; hamn- och uppläggningsavgifter
beslutas av föreningsstämman efter förslag av styrelsen.
Extra avgifter för vissa ändamål kan uttagas efter beslut av föreningsmöte.
4.2. Förfallodag
Avgifter skall vara klubben tillhanda senast på fakturans förfallodatum.
4.3. Inträde
Vid beviljande av medlemskap skall gällande avgifter inbetalas till klubben. Medlem
som inträder i klubben efter 1 november betalar medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår.
4.4. Hedersmedlem
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift och från vaktgång.

4.5. Utebliven avgift
Medlem som inte betalat avgift/viten inom föreskriven tid kan uteslutas ur klubben
enligt § 2.
4.6. Medlemsdeposition
Medlem är skyldig att betala medlemsdeposition och/eller medlemslån enligt beslut av
föreningsmöte.
§5.

Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12.

§6.

Styrelsen
6.1. Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter. Ordförande och kassör är obligatoriska
positioner.
Ordförande, kassör samt övriga styrelseledamöterna väljs på föreningsstämman
(höstmötet) växelvis för en tid av 2 kommande verksamhetsår. Ordförande och kassör
får inte avgå samtidigt.
Dessutom skall på föreningsstämman utses 3 suppleanter för en tid av 1 år.
Styrelseledamöter och suppleanter kan för sin verksamhet erhålla ersättning, vars
storlek årligen bestäms av föreningsstämman.
Ordförande och kassör har rätt att teckna firma var för sig.
6.2. Arbetsutskott
Styrelsen kan utse arbetsutskott, som har till uppgift att förbereda ärenden, som skall
behandlas av styrelsen och/eller föreningsmöte, samt för särskilda uppgifter.
6.3. Beslut
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och då minst 4 ordinarie
ledamöter är närvarande.
Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äger vid dessa närvarooch yttranderätt men inte rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden inkallas
suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden kallar
styrelsen till extra föreningsmöte för val av ersättare för den avgångne.
6.4. Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar att:
• Representera båtklubben
• Vara båtklubbens verkställande organ
• Konstituera i början av varje verksamhetsår för att bestämma respektive
arbetsområde inom styrelsen utöver de obligatoriska positionerna
• Förbereda inkomna ärenden och motioner före föreningsmöte
• Upprätta berättelse om klubbens verksamhet
• Föreslå budget och avgifter
• Förvalta båtklubbens medel och bära ansvaret för dess ekonomi

• Ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter
• Till regionalt båtförbund lämna begärda rapporter
• Föra protokoll vid styrelsens möten
§7.

Revisorer
Varje år skall klubbens räkenskaper granskas av 2 revisorer, vilka väljes växelvis för en tid
av två verksamhetsår av föreningsstämman (höstmötet). För revisorerna väljs en suppleant
för en tid av ett år.
Revisorerna åligger att i god tid före ordinarie vårmöte till styrelsen återlämna räkenskaperna
med revisionsberättelse och yttrande över klubbens förvaltning och ansvarsfrihet för
styrelsen samt att företa kassagranskning och meddela styrelsen resultatet av denna

§8.

Föreningsmöten
8.1. Utlysande av föreningsmöte
Föreningsmöte skall utlysas minst 14 dagar i förväg med en skriftlig kallelse i för tiden
gällande elektroniskt brev eller medlemstidning. De medlemmar som inte har möjlighet
till elektroniskt brev får kallelsen via brev eller medlemstidning.
8.2. Ordinarie föreningsmöten
Föreningsmöte med klubben skall hållas under november månad, föreningsstämma
(höstmötet), och under mars månad, vårmöte.
8.2.1. Vid föreningsstämman (höstmöte) skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Mötets stadgeenliga sammankallande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Fastställande av dagordning.
7. Fastställande av ersättning för styrelse och funktionärer.
8. Val av styrelse.
9. Val av tre styrelsesuppleanter.
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
11. Val av funktionärer.
12. Styrelsens förslag till, och fastställande av:
a. kalendarium och investeringar,
b. budget,
c. avgifter.
13. Uteslutningsärenden.
14. Bordlagda ärenden.
15. Motioner och förslag till ändringar i stadgar och föreskrifter.
16. Övriga motioner och förslag.

17. Övriga ärenden.
18. Mötets avslutande.
8.2.2.
Vid vårmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Mötets stadgeenliga sammankallande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse (inkl. ekonomisk redovisning).
8. Revisorernas årsberättelse.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
10. Val av förtjänstmärkeskommitté.
11. Val av valberedning.
12. Revidering och komplettering av kalendarium.
13. Uteslutningsärenden.
14. Bordlagda ärenden.
15. Motioner och förslag om ändringar i stadgar och föreskrifter.
16. Övriga motioner och förslag.
17. Övriga ärenden.
18. Mötets avslutande
Ärende eller motion som medlemmen skall få behandlat vid föreningsmöte
ingives skriftligen och skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari inför
vårmöte respektive 1 oktober för föreningsstämma (höstmöte). Förslag från
styrelsen skall utsändas i samband med kallelse till föreningsmöte.
8.3. Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte skall hållas, då styrelsen beslutat därom eller då minst 10 % av
klubbmedlemmarna begär det. I denna begäran skall anges de frågor som önskas
behandlade. Extra föreningsmöte skall utlysas enligt denna paragraf moment 1, i
kallelsen skall anges de frågor som kommer att behandlas.
Extra föreningsmöte äger inte rätt att besluta i andra än i kallelsen angivna frågor. För
att beslut skall kunna fattas och äga giltighet fordras att minst 10 % av röstberättigade
klubbmedlemmar är närvarande.
8.4. Enskilt medlemsärende
Medlem kan, i händelse av tvist med klubbens verkställande organ (styrelsen), söka
rättelse på föreningsmöte på det sätt som anges i denna paragrafs moment 2 eller
moment 3.

§9.

Val och omröstning
Vid val och omröstning äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Vid
val avgör lotten vid lika röstetal. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet om ej annat
framgår av dess stadgar eller föreskrifter.

§10. Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre med klubben väl förtrogna medlemmar. Ledamöter av
valnämnden väljs vid vårmötet för en tid av tre år, varvid en ledamot väljs varje år. Ledamot
med ett års kvarvarande mandattid är sammankallande inom valberedningen. Ledamot av
styrelsen eller revisor kan inte ingå.
Valberedningen åligger att i god tid före föreningsstämman (höstmötet) till styrelsen meddela
förslag på lämpliga kandidater till styrelseledamöter, suppleanter och funktionärer samt
förvissa sig om att de föreslagna kandidaterna är villiga att åtaga sig uppdrag.
§11. Kommittér och arbetsgrupper
Inom klubben kan styrelsen utse kommittéer och arbetsgrupper för olika ändamål.
§12. Ansvar
Klubben åtager sig ej ekonomiskt ansvar vid skadegörelse eller inbrott i båtar eller
annorstädes på klubbens område, ej heller skador som uppkommit i samband torr- eller
sjösättning samt ej heller vid skyfall, brand, storm eller liknande. Användning av klubbens
material sker under eget ansvar.
§13. Särskilda föreskrifter
För medlem gäller utöver dessa stadgar särskilda föreskrifter som fastställts på
föreningsmöte.
§14. Stadgeändringar
För ändringar av klubbens stadgar fordras beslut därom av minst 2/3 av närvarande röstande
vid två på varandra följande föreningsmöten.
§15. Klubbens upplösning
Beslut om klubbens eventuella upplösning måste för att äga giltighet fattas med 2/3 majoritet
av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara allmänt och det andra skall
hållas minst två månader senare. På det sista av dessa möten skall beslutas om hur man
ska förfara med klubbens tillgångar.

