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§ 1 ÄNDAMÅL 

 

Kilsvikens Båtklubb, KiBK, hädanefter benämnd klubben, är instiftad den 6 december 1969 

och är en allmännyttig ideell förening i Nacka kommun där klubben också har sitt säte. 

Klubben har till ändamål att främja båtlivet, verka för god sjösäkerhet, god miljö, ett gott 

kamrat- och sjömanskap samt genom olika arrangemang verka för medlemmarnas trevnad. 

 

§ 2 MEDLEMSKAP 

 

§ 2.1 Ansökan och antagning 

Intresseanmälan om medlemskap skall ske skriftligen enligt fastställt formulär till styrelsen, 

vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter 

sig till klubbens ändamål. Se även § 2.5. 

 

§ 2.2 Medlemskategorier 

Medlemmar indelas i följande kategorier:  

Aktiva-, passiva- och Hedersmedlemmar. 

 

Till aktiv medlem räknas medlem med båt. Till passiv medlem räknas medlem utan båt. 

 

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

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

kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. 

Hedersmedlem är befriad från årsavgift.  

 

§ 2.3 Förteckningar 

Över klubbens medlemmar skall föras förteckning med angivande av för verksamheten 

behövliga uppgifter. 

 

§ 2.4 Rättigheter 

 Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet. 

Beviljat medlemskap berättigar i sig inte till brygg- eller uppläggningsplats i av klubbens 

disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning men är en förutsättning för att sådan plats 

skall kunna tilldelas. Se vidare § 11. 

 

§ 2.5 Skyldigheter, allmänna 

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

ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem med båt bör tillägna sig 

tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. Blivande medlemmar 

måste uppvisa förarintyg för fritidsbåt eller motsvarande innan medlemskap kan beviljas. 

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

Se vidare § 2.9. 
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§ 2.6 Skyldigheter för båtägare, delägare i båt, andelsägare i båt 

Medlem som på försäkringsavtalet står som ägare till båt och som har delägare/andelsägare 

av denna båt, som ligger förtöjd vid någon av klubbens bryggor, till vilken andel av båten det 

än må vara, måste samtliga delägare/andelsägare vara medlemmar i klubben. Se § 2.1. Detta 

gäller ej medlems maka/make/sambo och medlems barn (enligt arvslagen). Detta gäller inte 

personer som har hyreskontrakt med klubben. I detta fall gäller de regler som framgår av 

hyreskontraktet. 

 

§ 2.7 Skyldigheter för båtägare avseende kommersiell uthyrning / utlåning 

Det är icke tillåtet för medlem som har sin båt liggande vid klubbens bryggor att från dessa 

hyra ut båten, varken till medlem eller icke medlem.  

 

Avser medlem att låna ut sin båt till icke medlem måste styrelsen tillfrågas och godkännande 

ges om tillstånd för icke medlem att beträda och parkera på klubbens hamnområde och 

beträda klubbens bryggor. Styrelsen beviljar eller avslår denna begäran och detta beslut kan 

ej överklagas. 

 

Det är annars inte tillåtet för icke medlem att beträda och parkera på klubbens hamnområde 

och beträda klubbens bryggor utan medlems sällskap. 

 

§ 2.8 Utträde 

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.  

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning 

anses ha utträtt ur klubben. Se vidare § 2.9. 

 

§ 2.9 Uteslutning ur klubben 

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter till klubben eller bryter mot klubbens stadgar och 

beslut skall tilldelas varning av styrelsen. Sker inte rättelse inom skälig tid skall frågan om 

medlemmens uteslutning hänskjutas till ordinarie eller extra föreningsmöte för avgörande. 

Beslut om varning eller uteslutning får inte fattas förrän medlemmen givits tillfälle att yttra 

sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. 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 

• Gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom 

klubben att dess anseende äventyras. 

För sådant beslut fodras 2/3 majoritet av de på mötet närvarande medlemmarna. 

I kallelsen till sådant föreningsmöte skall det framgå att uteslutningsärende skall behandlas. 

Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen 

att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall också innehålla styrelsens motivering till 

uteslutningen.  
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§ 2.10 Överföring av medlemskap 

Medlem äger rätt att föreslå att dennes medlemskap förs över till något av dennes barn. 

Begäran om detta skall skriftligen meddelas styrelsen för godkännande. Avlider medlem 

övergår medlemskapet till arvsberättigad person enligt arvslagen. 

 

§ 3 BESLUTANDE INSTANSER 

 

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte 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 VERKSAMHETSÅR 

 

 Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

   

§ 5 AVGIFTER 

 

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på 

föreningsmöte.  

 

§ 6 BETALNING 

 

Medlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter inom föreskriven tid.  

Detta gäller även efter besked om erhållande av sommarplats respektive 

vinteruppläggningsplats. Om betalning ej sker inom föreskriven tid kan 

förseningsavgift utkrävas. 

 

§ 7 FÖRENINGSMÖTEN 

 

§ 7.1 Antal möten 

Förutom årsmötet kan extra föreningsmöten hållas under verksamhetsåret. Styrelsen 

bestämmer tid och plats för mötena. 

 

§ 7.2 Kallelse 

Kallelse till årsmöte och föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda 

minst tre veckor innan mötet. Kallelsen sker via post eller e-post, för medlemmar som har 

registrerat denna hos klubben. 
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§ 7.3 Årsmöte 

Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

 

1 Årsmötet öppnas 

2 Fastställande av röstlängd för mötet 

3 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst 

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5 Val av två personer att jämte årsmötesordföranden justera protokollet samt 

fungera som rösträknare 

6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 

7 Revisorernas berättelse 

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9 Propositioner och motioner 

10 Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya 

verksamhetsåret 

11 Val av styrelse och suppleanter 

12 Val av revisorer och revisorssuppleant 

13 Val av valberedning 

14 Övriga val 

15 Tecknande av firma och utkvittering av postala försändelser. 

16 Övriga frågor 

17 Årsmötet avslutas 

 

§ 7.4 Extra föreningsmöte 

Extra medlemsmöte hålls när styrelsen finner så påkallat eller på skriftlig begäran av 

revisorer eller minst en tredjedel (1/3) av klubbens medlemmar. Vid extra föreningsmöte får 

endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet. 

 

§ 7.5 Rösträtt, beslut och val 

Endast medlem som har betalat gällande avgifter har rösträtt på medlemsmöten. 

Rösträtten är personlig men får utföras genom ombud som ingår i medlemmens familj. 

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs. 

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon vid personval fordrar sluten 

röstning. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. 

 

§ 7.6 Motioner 

 Motion, dvs. förslag från en eller flera medlemmar, skall vara styrelsen skriftligen 

 tillhanda senast en månad före årsmöte eller föreningsmöte. 
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§ 8 STYRELSE OCH FÖRVALTNING 

 

§ 8.1 Styrelsen sammansättning och val   

Styrelsen, suppleanter och övriga funktionärer väljs på årsmötet. 

Styrelsen skall bestå av följande ledamöter: 

 

- Ordförande 

- Vice ordförande 

- Sekreterare 

- Kassör 

- Hamnkapten, för resp hamn 

- Vice hamnkapten, för resp hamn 

- Klubbmästare 

- Miljösamordnare 

 

 Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år. Ordförande, kassör, hamnkapten och 

 klubbmästare väljs vid jämnt årtal och övriga väljs udda år. Fyllnadsval kan 

 förekomma. Två styrelsesuppleanter valda för en tid av ett år. 

 

§ 8.2 Styrelsen skyldigheter 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat.  

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst halva antalet 

närvarande. 

 

Det åligger styrelsen: 

• att arbeta i enlighet med klubbens stadgar 

• att verkställa av medlemsmöten fattade beslut 

• att representera klubben 

• att fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig samt tillsätta arbetsgrupper för speciella 

uppdrag (t.ex. miljöombud) 

• att bereda ärenden inför medlemsmöten 

• att förvalta klubbens egendom och medel 

• att upprätta för klubbens verksamhet erforderliga policyn och instruktioner 

• att till regionsförbund inrapportera begärda uppgifter 

  

§ 9 REVISORER 

 

 Klubbens verksamhet granskas av två ordinarie revisorer som väljs på årsmötet 

växelvis av en tid på två år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år. 

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till 

årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 
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§ 10 VALBEREDNING 

 

Årsmötet väljer för en tid av ett år tre ledamöter varav en är sammankallande. 

 

Valberedningens uppgift är: 

• att motta nomineringar från klubbens medlemmar 

• att själv aktivt söka lämpliga kandidater 

• att senast fyra (4) veckor före årsmötet lämna förslag till styrelsen på kandidater till 

vakanta poster. 

 

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

 

§ 11 HAMN OCH UPPLÄGGNINGSANLÄGGNINGAR 

 

För förhållandena vid klubbens hamn och uppläggningsanläggningar finns av årsmötet 

utfärdade bestämmelser. Se separat hamninstruktion.  

 

§ 12 STADGEÄNDRING 

 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan göras antingen genom enhälligt beslut 

vid årsmöte eller genom beslut med minst 2/3 majoritet av de på mötet närvarande 

medlemmar på två av varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte. I 

kallelsen till sådant möte skall framgå att förslag till stadgeändring kommer att behandlas på 

mötet. 

 

§ 13 BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING 

 

För beslut om upplösning erfordras minst 3/4  majoritet av närvarande medlemmar på två 

föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Av kallelsen som sänds till varje medlem 

minst tre (3) veckor före respektive medlemsmöte skall framgå att frågan om klubbens 

upplösning skall behandlas. 

 

 Skulle upplösning av klubben beslutas tillfaller eventuella tillgångar sammanslutning 

för båtsportens främjande enligt mötesbeslut. 

 

Styrelsen 

 

Saltsjö-Boo 2019-03-26 


