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SBKSBK

 
 

STADGAR  
 
Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. 
Stadgarna antagna 29 augusti 2004.  
 

 

§1 KLUBBENS ÄNDAMÅL 
 

Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening vars 

ändamål är att för klubbens medlemmar tillhandahålla brygganläggningar 
samt att vårda och underhålla dessa.  
Klubben skall tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtsport 

samt verka för gott kamrat- och sjömanskap. 
 

 

§2 INTRÄDELSEAVGIFTER OCH FINANSIERING 
 
2:1 

Vid inträde i klubben erlägger varje ny medlem en inträdelseavgift.   
Storleken på avgiften beslutas av klubbens årsmöte och gäller till 
nästkommande årsmöte.  

 
2:2 

Klubbens verksamhet finansieras av medlemmarna dels genom en årlig 
medlemsavgift och dels genom medlemmars och gästers avgifter för hamnplats. 
Vilka avgiftsformer som skall förekomma och storleken på dessa beslutas av 

klubbens årsmöte, efter förslag av styrelsen. 
 
 

§3 MEDLEMSKAP 
 
3:1 

Medlemskap skall sökas skriftligt. 
 
3:2 

Medlemskapet anses vara i kraft så snart sökanden efter beviljad ansökan 
erlagt inträdesavgift och medlemsavgift enligt betalningsanmodan och 
upprätthålles så länge medlemmen uppfyller sina skyldigheter enligt dessa 

stadgar. 
 

3:4 
Medlemskap är personligt och kan ej överföras genom t.ex. arv, 
fastighetsägarbyte eller liknande omständighet. Medlemskap innebär inte 
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automatiskt att medlemmen disponerar hamnplats eftersom tillgången är 
begränsad. 

 
3:5  

Andelen löses av klubben till avgående medlem till värdet andelen har 
inlösenåret. Andelen kan kvarstå i fastigheten och överlåtas till den nya 
ägaren. Den nya ägaren blir då med sin förvärvade fastighet andelsägare i 

klubben medan medlemskap måste sökas enligt ovan. 
 

3:6 
Person som gjort klubben synnerliga tjänster och befrämjat dess syften kan av 
årsmötet, efter förslag från styrelsen, tilldelas klubbens förtjänsttecken 

och/eller utses till hedersmedlem. Om framfört förslag härom nedröstas, får 
detta ej antecknas till protokollet. Hedersmedlem är befriad från årlig 
medlemsavgift. 

 
 

§4 MEDLEMMARS RÄTTIGHETER 
 
4:1 
Medlem äger rätt till förtur vad gäller hamnplats gentemot icke medlemmar. 

Dock med det förbehållet att uthyrd hamnplats (till icke medlem) ej kan 
uppsägas under pågående säsong till förmån för medlem. 
 

4:2 
Medlem äger rätt att nyttja klubbens gemensamma serviceanordningar som 

sjösättningsramp, mastkran, slipspel, klubbstuga, m.m., för eget bruk utan 
extra avgift. 
 

4:3 
Medlem äger rätt att utnyttja de förmåner och rabatter som klubben genom 

medlemskap i riksorganisation, eller på annat sätt åtnjuter. 
 
 

§5 MEDLEMMARS SKYLDIGHET 
 
5:1 
Medlem är skyldig att meddela klubben sin adress i Sommarbo samt om denna 

adress endast är sommarbostad även den ordinarie bostadsadressen samt 
telefonnummer till Sommarbo adressen, bostadsadressen och om möjligt till 

arbetet. Ändringar skall fortlöpande och utan dröjsmål meddelas klubben. 
 
5:2 

Medlem är skyldig att ta del av den skriftliga information som klubben sänder 
ut samt, i de fall svar krävs av medlemmen, svara inom den tid som anges i 
skrivelse. 

 
5:3 

Generell informationsplikt gäller för medlemmar. Klubben gör normalt två 
utskick per år; före båtupptagning och före sjösättning. Där emellan sker 
debitering av medlemsavgifter, m.m. Medlem som inte erhåller 

information/debitering är skyldig att meddela styrelsen detta.  
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5:4 
Medlem ska innan sista april ha erlagt gällande avgifter. Medlem som sista 

april ej erlagt avgift har inte rätt att nyttja bryggplats. Påminnelser utgår ej.  
 

 
5:5 Arbetsplikt 
Medlem är skyldig att medverka vid klubbens årliga arbetsdagar eller annan 

anmodad arbetsplikt. Kan ej närvaro ske utgår separat debitering. Storlek 
bestäms årligen av styrelsen.  

 
 

§6          STYRELSE 
 

6:1 
Klubben leds av en styrelse bestående av minst fem och högst sju ledamöter. 
För ledamöterna skall minst följande styrelseposter finnas; Ordförande, 

hamnkapten, kassör och sekreterare. Varje ledamot väljes av årsmötet för en 
period av två år (se nedan under val). Styrelsen ansvarar för förvaltningen av 

klubbens fasta och likvida tillgångar.  
 
Ledamöterna skall företrädesvis vara aktiva båtägare.  

 
Ersättning till styrelsens ledamöter beslutas av årsmötet. 
 

6:2 
Styrelsebeslut avgörs genom enkel majoritet. I händelse av lika röstetal äger 

ordföranden utslagsröst. Om ledamot reserverar sig mot beslut skall detta 
antecknas i protokollet. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. 

 
 

§7 REVISORER 
 

7:1 
Två revisorer, en ordinarie och en suppleant skall tillsättas av årsmötet för 

granskning av klubbens bokföring, protokoll och styrelsens arbete. Revisorerna 
väljes för ett år (se nedan under val). 
 

7:2 
Revisorerna skall granska klubbens protokoll enligt god revisionssed samt 

kontrollera att av klubben eller styrelsen fattade ekonomiska beslut följts. 
 
7:3 

Revisorerna skall avge sin revisionsberättelse till årsmötet samt tillstyrka eller 
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret. 
 

 

§8  RÄKENSKAPSÅR 
 

Räkenskapsåret skall följa kalenderår. 
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§9  KLUBBENS BESLUTANDE ORGAN 
 
1 Ordinarie årsmöte 

2 Extra medlemsmöte 
3 Styrelsen. 

 
 

§10 ÅRSMÖTEN OCH VAL 
 

Dagordning för årsmötet skall innehålla följande mötespunkter; 
1 Mötets öppnande 
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt och fastställande av dagordning 
4 Upprättande av röstlängd och val av justerare tillika rösträknare 

5 Styrelsens  a) verksamhetsrapport för det gångna verksamhetsåret. 
  b) ekonomiska rapport för det gångna verksamhetsåret. 
6 Revisorernas rapport 

7 Fastställande av resultat och balansräkning 
8 Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
9  Preliminär ekonomisk rapport för innevarande verksamhetsår 

10  Styrelsens förslag till avgifter och budget för kommande 
 verksamhetsår    

11 Fastställande av avgifter och budget 
12 Val av a) styrelseposter som skall ersättas för en tid av två år 
                                     Ordförande, hamnkapten/Maren år ett och  

   kassör, sekreterare och hamnkapten/Velamsund år två 

  b: revisorer för en tid av ett år 
13 Val av valberedning för kommande verksamhetsårs val 
 Två ledamöter varav en skall vara ordförande (sammankallande). 

 Valberedningens uppdrag, d.v.s. vilka på styrelseposter som, 
 jämte revisorerna, skall väljas. 

14 Fråga om teckningsrätter  

15 Medlemsfrågor 
16  Hamnfrågor 
17 Enligt stadgarna i tid inkomna motioner. 

 
10:1 

Klubben skall avhålla ett ordinarie årsmöte under perioden februari till april. 
Extra medlemsmöten kan sammankallas av styrelsen, revisorerna eller efter 
beslut på ordinarie årsmöte. 

 
10:2 
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt till den adress som medlem senast 

uppgett till klubben senast två veckor före mötesdagen, samt anslås på tavlor 
vid klubbens bryggor. 

 
10:3 
Årsmötesfrågor avgörs genom kvalificerad (3/4) majoritet. Om någon medlem 

kräver sluten röstning i någon fråga skall sådan ske. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst. Medlem är berättigad att utöva sin rösträtt genom 

annan medlem med fullmakt. En medlem kan företräda högst en annan 
medlem genom fullmakt. 
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10:4 
Motioner till klubbens årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka 

efter det att kallelse till möte utgått. 
 

 

§11 ÄNDRING AV STADGAR 
 
Ändring av stadgar kan föreslås av styrelsen eller enskilda medlemmar. Sådant 

förslag skall upptas som beslutspunkt på två på varandra följande 
medlemsmöten. För att förslaget skall kunna antas måste det godkännas  med 
minst 2/3 majoritet på bägge mötena. Om förslaget nedröstas på första mötet 

skall det anses vara förkastat. Vid andra godkännandet kan paragrafen 
förklaras omedelbart justerad. Strider stadgarna mot lagar och förordningar för 

verksamheten ska ett årsmöte ta beslut i frågan om ändring av stadgar. 
 
 

§12  MEDLEMS UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 
 
12:1 
Medlem som önskar utträde ur klubben skall meddela detta skriftligt till 

styrelsen. Insatser till klubbens finansiering återbetalas med avdrag för 
eventuell fordran klubben kan ha på medlem. 

 
12:2 
Medlem som utträder skall återlämna ev. klubbnyckel till klubben. 

 
12:3 

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 på mötet. Medlemskapet anses därefter vara förverkat. 

 
12:4 

Till möte, som skall avgöra i 12:3 angiven uteslutning, skall medlemmarna 
alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav skall framgå att ett 
uteslutningsärende skall behandlas.  Kallelsen som även skall innehålla 

skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen sändes med post till 
medlemmens senast anmälda adress. 

 
 

§13  UTHYRNING AV GÄSTPLATSER 
 

13:1 
Styrelsen äger rätt att i mån av plats uthyra hamn- eller uppläggningsplats till 
icke 

medlemmar s.k. gästliggare. 
 

13:2 
Gästliggare omfattas av dessa stadgar vad gäller § 4:2 – 4:3 samt skall lämna 
person- och adressuppgift enligt § 5:1. 
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13:3 
Betalning av gästavgift skall erläggas i förskott och kan bara gälla för en 

säsong. 
 

 

§14 KLUBBENS UPPLÖSNING 
 
Skulle fråga uppstå om klubbens upplösning, skall beslut därom fattas vid två 

på varandra följande möten med minst 3/4 majoritet av klubbens samtliga 
medlemmar.  
 

Medlemmar, som ej har tillfälle att närvara vid något av de utlysta mötena, 
skall beredas tillfälle att avgiva sina röster inom den tid som fastställes av 

medlemsmötet. Medlemmar som ej avger sina röster har att rätta sig efter det 
beslut som mötet fattar.  
 

Kvarvarande tillgångar efter att alla skulder reglerats skänkes till Svenska 
Sjöräddningssällskapet. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I stadgarna ingår appendix. 


