
 

Noretvikens Båtklubb. Org.nr. 802453-4896. Fastighetsbeteckning/kommunkod: Ällmora 1:144T        1 

 

 

Stadgar för Noretvikens Båtklubb 

 

 

Bakgrund 

Under senare år har de gamla reglerna med fler olika medlemskategorier som 

fastighetsägare, 9000-medlemmar, udda medlemar(?), passiva medlemmar och 

hyresliggare, blivit svårhanterligt och tungrott. Vi har haft olika avgifter för olika 

kategorier. De gamla stadgarna skrevs på 80-talet och sedan dess har båtlivet 

förändrats, inte minst när det gäller miljöfrågor.  

 

Styrelsens förslag 

Styrelsens förslag byggde på att samla alla under ett begrepp, medlemmar.  Vid 

årsmötet våren 2015 fastställdes stadgarna som nu gäller. Stadgarna har uppdaterats 

efter ett extramöte maj 2016 och gällde depositionsavgiften.  Medlemmarna har nu 

gemensamt ansvar och rättigheter/skyldigheter, och avgifterna är nu lika för alla.  

 

 

Styrelsen för Noretvikens Båtklubb
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 Stadgar för Noretvikens Båtklubb 

 

Klubben bildades 1988 och har sin hemort/verksamhetsområde i Tyresö. 

Stadgarna antagna 1988-09-17.  Reviderade 1991-04-09, 1995-09-05, 2006-04-24, 2013-05-21, 2017-02-23. 

 

ÄNDAMÅL 

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

Klubben ska vidare främja vård och uppfostran av barn samt bedriva idrottslig verksamhet för 

ungdomar och vuxna inom båtsport. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott 

kamrat- och sjömanskap 

§ 1  MEDLEMSKAP  

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny 

medlem. Medlemskap kan beviljas till den som delar föreningens målsättning och som följer dess 

stadgar. 

§ 2  SKYLDIGHETER  

Ansökan får inte bifallas förrän styrelsen övertygat sig om att den inträdessökande inte häftar i skuld 

till annan båtklubb inom kommunen för års- och andra i vederbörande förenings stadgar fastställda 

avgifter, vilka förfallit till betalning under sistförflutna år. Bifallen ansökan skall åtföljas av 

inträdesavgift och årsavgift. 

2.1  Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, 

ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut och bekräftar genom sin ansökan att 

han/hon också tagit del av detsamma. 

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

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

ersättningsskyldig för den skada som klubben kan vållas. 

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad. 

Medlem ska kunna styrka äganderätten och att båten är försäkrad. 

 

§ 3  MEDLEMSKATEGORIER 

Medlemmar kan indelas i följande kategorier: 

1.  Aktiva medlemmar med egen båt, betalar båtplatsavgift* (som varierar p.g.a. båtens bredd). 

Fastighetsmedlemmar tillhörande Noretvikens Båtklubb, som är registrerade för en bryggplats vid 

stadgarnas genomförande, ska vid en försäljning av fastigheten ges möjlighet att  

överlåta medlemskapet till den nya fastighetsägaren.  Därefter upphör denna möjlighet. 

Denna överlåtelse gäller inte fastighetsmedlemmar som var registrerade som passiva. 

    Ansökan om medlemskap görs till kategori 1. Inträdesavgiftens storlek beslutas på årsstämman. 

 

*=medlemsavgift 
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2.  Hedersmedlem. 

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas 

till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen 

skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från 

årsavgift. 

 

§ 4  UTTRÄDE 

Medlem som vill utträda ur klubben, skall göra skriftlig anmälan till styrelsen och är därmed 

omedelbart skild från klubben. Eventuellt förfallna avgifter ska betalas enligt styrelsens 

bestämmande. NBK återbetalar inte inträdesavgiften utan tillfaller båtklubben (NBK). 

 

§ 5  UTESLUTNING 

 Medlem som inte betalat fastställda avgifter inom föreskriven tid eller som annars brutit mot 

klubbens stadgar eller handlat mot hederns lagar, kan efter styrelsens prövning uteslutas ur klubben.  

5.1  Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller 

utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens 

intressen eller som inte fullgör de skyldigheter, som är stadgade, kan på styrelsens förslag av 

ordinarie eller extra möte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet. 

5.2  Till möte som skall avgöra i § 5.1 angiven uteslutning, skall medlemmen som berörs, alltid kallas 

genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas. 

5.3  Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall förutom i § 5.2 angiven kallelse, även lämnas 

skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen. 

5.4  Uteslutning av i denna paragraf nämnt slag skall rapporteras till SMBF. Medlem som således 

uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet 

inom tre veckor. (Se SMBF: s styrelses förklaring i § 18, förbundets stadgar). 

 

BÅTPLATSER 

§ 6.  Noretvikens Båtklubb har äganderätten till samtliga båtplatser. Den enskilde medlemmen 

disponerar den plats som styrelsen beslutar. Medlem får endast inneha en båtplats för egen båt.  

§ 7.  Medlems båtplats, som medlem själv inte kan utnyttja, hyrs ut av NBK. Skälet att inte nyttja 

platsen ska vara kortsiktig, t.ex. skada eller brand på båt som kräver upptagning eller tiden mellan 

försäljning av båt och inköp av ny båt. 

§ 8.  Av medlem disponerad båtplats får endast användas för eget bruk och således inte uthyras i 

andra hand. Brott mot denna bestämmelse medför att vederbörandes medlemskap förverkas. 

§ 9.  När medlem väljer att utträda ur NBK och därmed inte längre innehar båtplats, överlåter NBK 

båtplatsen till den som står i tur i båtklubbens kölista till fastställd inträdesavgift.  

§ 10.  Medlem som använder jollebänken, ska märka jollen med namn och båtplatsnummer. 

 

INTRÄDESAVGIFTER, MEDLEMSAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR VINTERUPPLÄGGNING 

§ 11.  Inträdesavgift för ny medlem föreslås av styrelsen och bestäms vid årsmötet. 

§ 12.  Medlem betalar båtplatsavgift (=medlemsavgift) som bestäms av ordinarie årsmöte. Avgiften 

skall vara inbetald senast det datum som anges på fakturan. 
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§ 13.  Hyra för vinteruppläggningsplats föreslås av styrelsen till årsmötet. Avgiften skall vara inbetald 

på NBKs konto senast den dag som årsmötet beslutar. 

§ 14.  Medlem är skyldig att fullgöra arbetsplikt vid datum som beslutas vid årsmötet. Arbetsplikt kan 

utbytas mot en av årsmötet bestämd avgift. 

§ 15.  Klubbmöte kan besluta om extra uttaxering om styrelsen finner nödvändigt. 

 

STYRELSE 

§ 16.  Båtklubbens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av en ordförande, en hamnkapten 

samt tre övriga ledamöter. 

Ordförande, ledamöter jämte tre suppleanter i styrelsen, utses vid ordinarie årsmöte. 

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant som enligt den mellan 

suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden fram till nästföljande 

årsmöte 

Inom styrelsen utses, vice ordförande, vice hamnkapten, sekreterare och kassör. Sittande 

styrelsemedlemmar är befriade från årsavgift. 

§ 17.  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden - eller när majoritet av styrelsen så påfordrar 

- och är beslutsmässig då minst tre av antalet ledamöter är närvarande. 

§ 18.  Styrelsen ska verka för båtklubbens framåtskridande och tillvarata dess intressen. 

Ordförande är officiell representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars 

efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande in i hans ställe. 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid 

dock - om inte särskilda skäl för avvikelse föreligger - nedan angivna skyldigheter bör komma till 

hamnkaptenen, sekreteraren och kassören, nämligen: 

HAMNKAPTENEN; att omhänderta allt material och svara för att detsamma är i brukbart skick, att 

vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av material, samt, att 

biträda kassören vid upprättande och förande av inventarieförteckning. 

SEKRETERAREN; att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, att registrera och 

förvara inkomna skrivelser, att om ordföranden inte annorlunda bestämmer, underteckna alla 

utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, samt, att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse. 

KASSÖREN; att uppbära alla avgiftar (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för klubben, att 

föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper, samt, att föra medlemsmatrikel och 

inventarieförteckning. 

§ 19.  Styrelsen ser till att betryggande försäkring finns för klubbens egendom och kassaförvaltning. 

Kontanta tillgångar placeras, i den mån de inte behövs för omedelbart förestående utbetalningar, på 

ett räntebärande konto i bank eller på plusgiro. 

§ 20.  Styrelsen upprättar verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning och 

överlämnar dessa handlingar till redovisningsbyrå senast fem veckor före ordinarie årsmöte. 

Styrelsen framlägger vidare vid ordinarie årsmöte förslag till program för anläggningar och 

underhållsåtgärder under året samt förslag till utgifts- och inkomststat och debiteringslängd. En mer 

långtgående underhållsplan ska också finnas. 
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§ 21.  Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 

 

MÖTEN 

§ 22.  Med klubben hålls dels ordinarie årsmöte under årets första kvartal, dels extramöten när så 

krävas. 

Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelse samt att 

dagordning utfärdas senast tre veckor före mötet. Motioner och dagordningspunkter skall vara 

styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring 

till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. 

§ 23.  Rösträtt tillkommer medlem som betalat gällande avgifter.  

Rösträtt får utövas med fullmakt men antalet fullmakter får inte överstiga antalet närvarande 

medlemmar, styrelsen inte medräknad. Skulle antalet fullmakter överstiga antalet närvarande 

medlemmar ska årsmötet välja de mest angelägna. 

Inte röstberättigad mötesdeltagare har yttranderätt men inte förslagsrätt. 

§ 24.   Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. 

Emellertid krävs att minst tio medlemmar närvarar. Skulle så inte vara fallet ajourneras mötet. 

§ 25.   Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden: 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

2. Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 

4. Styrelsens berättelse. 

5. Val av   a) båtklubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 

b) udda år två ledamöter av styrelsen för en tid av två år, jämna år två ledamöter av 

styrelsen för en tid av två år 

                              c) tre suppleanter för styrelsens ledamöter för en tid av ett år. 

                              d) valkommitté bestående av två ledamöter varav en är sammankallande. 

                              e) två revisorerför en tid av ett år. I detta val får inte styrelsen delta. 

6. Förslag som väkts av styrelsen, eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem, senast 

fjorton dagar före årsmöte. 

§ 26.   Övriga beslut som fattas på mötet skall genom styrelsens försorg föras protokoll över, vilket ska 

hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter mötet. 

 

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION 

§ 27.  Verksamhetsåret omfattar kalenderåret. Räkenskapsåret omfattar kalenderåret. 
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Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m.) tillhandahålls 

NBKs revisorer senast fem veckor före ordinarie årsmöte. 

§ 28.  Av årsmötet valda revisorer ska, efter granskning av styrelsens förvaltning, överlämna 

årsberättelse till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte. 

 

BESLUT 

§ 29.  Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering. Vid votering bestäms utgången - 

utom i frågor som omtalas i § 28 - genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som inte avser val, 

uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten 

omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 

§ 30.  Beslut i fråga om ekonomisk natur, som påtagligt inverkar på budgeten, får vid klubbmöte inte 

fattas, om frågan inte varit upptagen i föredragningslistan för mötet. Årsavgifter ska vara anpassade 

till NBKs driftskostnader och till en fond för framtida större kostnader, t.ex. byte av bryggor. 

 

STADGEFRÅGOR 

§ 31.  Förslag om ändring av dessa stadgar, eller om båtklubbens upplösning, får endast tas upp vid 

ordinarie årsmöte. För att beslut i enlighet med sådant förslag skall äga giltighet, krävs 2/3 majoritet 

av närvarande röstberättigade medlemmar - dels vid årsmötet i fråga - dels vid ett därpå följande 

klubbmöte. 

 

VINTERPLATSER 

§ 32.   NBK arrenderar klubbområdet av Tyresö kommun. Området för vinteruppställning av båtar 

ska efter sjösättning vara tomt på båtar. Allt materiel som använts för vinteruppställningen ska vara 

märkt med ägarens namn och båtnummer. Materielen ska placeras så att inget hindrar parkering eller 

framfart på området. Alla förbrukade färgburkar, penslar m.m. ska deponeras på därför avsedd plats. 

Medlemmar som sjösätter sina båtar själva ska se till att trailers inte blir kvar på klubbområdet.  

 

FÖRSÄKRINGAR 

§ 33.   Samtliga båtar vid klubbens anläggningar måste kunna visa upp giltig båtförsäkring. 

 Klubbens anläggningar är försäkrade. 

 

 

 

 

 


