STADGAR FÖR BRO BÅTKLUBB
(stiftad 1964) Stadgarna antagna 1967,
senast reviderade 2009.
§1

Ändamål
Bro Båtklubb är en ideell, allmännyttig förening öppen för alla, och har till ändamål:

§2

•

Att skapa intresse för båtlivet med gott kamratskap och sjömanskap

•

Att genom kurser och tävlingar stimulera intresset för navigations- och
sjötrafikkunskap.

•

Att verka för ett ökat engagemang för ungdomar i klubben.

•

Att verka för en ökad förståelse för vår närmiljö i sjö och natur genom minskade
utsläpp av föroreningar och bättre användning av produkter som inte skadar natur
och miljö.

Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål samt
förbinder sig att följa klubbens stadgar, reglementen, ordningsföreskrifter samt
klubbens upplåtelseavtal för båtplats. Medlem kan vara aktiv, passiv, hedersmedlem
eller juniormedlemskap. Passiv medlem är medlem utan båtplats. Juniormedlemskap
är avsett för person yngre än 20 år utan krav på båtplats och med en lägre avgift.
Skriftlig ansökan om medlemskap insändes till klubbens styrelse.
Medlem inväljes av styrelsen. Envar som inväljs skall erhålla skriftligt medelande
härom, varvid klubbens stadgar och reglementen bifogas. Medlemskap träder i kraft
först sedan den sökande inbetalt av årsmöte fastställda avgifter.
Enbart ett aktivt medlemskap per båtplats kan registreras. Medlemskap kan, efter
styrelsens godkännande, överföras från aktiv medlem till dennes nära anhörig. Vid
andelsägd båt kan båtplats överföras från en ägare till en annan efter styrelsens
godkännande och/eller en delägartid av minst tre år.
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§3

Hamn- och uppläggningsplats
Förhållanden vid klubbens hamn- och uppläggningsplatser finns utfärdade i klubbens
upplåtelseavtal. Hamnområdet är i första hand avsett för klubbens medlemmar.
Båtägaren är skyldig att infinna sig på styrelsens kallelse för att delta i förekommande
arbete på området. Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid upptagning och
sjösättning. Båtar och inventarier upplägges på ägarens egen risk. Båt skall alltid vara
försäkrad. Gällande ordningsföreskrifter för hamn- och uppläggningsplatser skall
följas. Privat egendom, annat än båt med dess uppläggningsmaterial, får ej förvaras
inom klubbområdet. Plats för båt och uppläggningsmaterial anvisas av styrelsen.

§4

Ansvar
Klubben eller dess funktionärer kan inte ställas till ansvar för skador eller förluster
som uppstår på i hamnen befintliga båtar eller annan personlig egendom.

§5

Försäkringar
Klubbens medlemmar skall ha sina båtar försäkrade, innefattande bl. a.
ansvarsförsäkring. Klubbens inventarier, anläggningar och ansvarighet skall vara
försäkrade. Klubben skall härutöver ha olycksfallsförsäkring gällande medlems
olycksfall under arbete som utförs i klubbens regi. Omfattningen av ovanstående
försäkringar beslutas av styrelsen.

§6

Avgifter
Styrelsen förelägger årsmötet förslag till inträdes-, års- och båtavgifter samt avgifter
som enligt klubbens reglementen skall fastställas av årsmötet. Årsmötet må fastställa
skilda avgifter for aktiva och juniormedlemmar. Juniormedlem behöver ej betala
inträdesavgift. Övriga avgifter beslutas av styrelsen. Års- och båtavgifter skall vara
inbetalda före den I april. Medlemskap upphör för medlem som efter påminnelse från
kassören ej erlägger års- och båtavgift före 15 april. Inbetalda avgifter återbetalas ej
vid medlems utträde. Återinträde kan ske efter prövning av styrelsen, mot ny
inträdesavgift plus den vid medlemskapets upphörande förfallna års- och båtavgiften.
Övriga avgifter inbetalas på tidpunkt som fastställs av styrelsen. Hedersmedlem är
befriad från årsavgiften. Medlem som tillhört Bro BK i 10 år och uppnått 65 års ålder
har reducerad årsavgiften. Juniormedlem behöver inte betala inträdesavgift.

§7

Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggning samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte automatisk plats i klubbens hamn- eller
uppläggningsplats. Se vidare upplåtelseavtal.
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§8

Skyldigheter
Medlem har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar,
reglementen, ordningsföreskrifter samt eventuellt upplåtelseavtal för båt enligt fattade
beslut. Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig kompetens för att framföra sin båt
på ett säkert och sjömässigt sätt. Medlem som avsiktligen eller genom bristande
aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

§9

Arbets- och vaktplikt
Medlem som disponerar hamn- eller uppläggningsplats är ålagd arbets- och vaktplikt i
den omfattning som årsmötet beslutar. Arbets- och vaktplikt regleras i av årsmöte
fastställda reglementen. Junior- och hedersmedlem är befriad från vaktplikt.
Hedersmedlem är dessutom befriad från arbetsplikt. Utebliven arbets- eller vaktplikt
medför straffavgift.

§10

Styrelse
Bro Båtklubbs styrelse har sitt säte i Bro och består av minst fem ordinarie ledamöter
och minst två suppleanter . Ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid av
två år, varvid eftersträvas att ordförande , kassör och hamnkapten väljs vid år med
jämna årtal under det att vice ordförande , sekreterare och vice hamnkapten väljs vid
udda årtal .
Valbar som styrelseledamot eller suppleant är medlem och medlems
maka/make/sambo. Avgående ledamöter kan omväljas. Uppstår vakans sker
kompletteringsval på närmast följande allmänna sammanträde för återstoden av
mandattiden.
Styrelsen är klubbens förvaltande och verkställande organ och skall handlägga dess
angelägenheter i enlighet med gällande stadgar och reglementen samt beslut fattade
av ordinarie eller extra möten.
Klubben tecknas av ordförande eller kassör. Klubbens utbetalningar tecknas av
kassören.
Styrelsen förelägger årsmöte förslag till reglementen och instruktioner eller ändringar
till sådana, vilka erfordras för att reglera verksamheten inom klubben. Mellan
årsmöten äger styrelsen utfärda erforderliga tillägg och ändringar till reglementen och
instruktioner. Styrelsen åligger inför årsmöte avgiva fullständig berättelse över
klubbens verksamhet och ekonomi under det gångna verksamhetsåret samt förelägga
årsmöte förslag till program- och ekonomiplan för klubbens fortsatta verksamhet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller efter framställning från två
styrelseledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om hela styrelsen är kallad till
sammanträde och om minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordföranden stöder. För beslut som
fattas är de närvarande styrelseledamöterna ansvariga, såvitt de inte reserverat sig i
protokollet. Suppleanterna kallas till styrelsemöte.
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§ 11

Kommittéer
Klubbens fasta kommittéer är fest-, ungdoms- och valberedningskommittén. Antalet
ledamöter i fest-och ungdomskommittén beslutas av årsmöte.
Vaiberedningskommittén skall bestå av tre ledamöter, varav en skall vara kommitténs
ordförande.
Ledamöter till samtliga kommittéer väljs av årsmöte, varvid valberedningskommitténs
ordförande väljs till sin befattning.
Kommittéernas uppgifter regleras av i årsmöte fastställda instruktioner.

§ 1 2 Revisorer och revision
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12. Räkenskaperna
skall vara avslutade och tillgängliga för revisorerna senast 1 februari.
Årsmöte väljer två revisorer för två år och en suppleant för ett år. Revisorerna avgår
växelvis.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper.
Revisorerna skall vid årsmöte föredra och och avge en skriftlig revisionsberättelse av
vilken skall framgå om revisorerna till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna är ansvariga inför klubben för sitt uppdrag.
§13

Möten
Klubben skall avhålla två ordinarie möten under verksamhetsåret, varav ett skall vara
årsmötet. Årsmötet avhålls i februari och det andra mötet under hösten.
Extra möten kan avhållas när styrelsen så anser påkallat, eller då minst 10 aktiva
medlemmar skriftligen gör framställning därom, eller när revisorerna så kräver. Vid
extra möte kan endast de frågor behandlas som är upptagna på dagordningen.
Kallelse till årsmöte och extra möte skall ske med skriftlig kallelse till varje aktiv
medlem vilkens adress är för styrelsen känd. Kallelse till ordinarie möten skall göras
minst 14 dagar, och till extra möten minst tre dagar, före tidpunkten för mötet.
Av kallelsen skall dagordningens huvudpunkter framgå. Motioner och skrivelser som
önskas upptagna på ordinarie mötes dagordning skall vara styrelsen tillhanda en
månad före mötet.
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På årsmötets dagordning skall följande punkter förekomma:

§14

1

Mötet öppnas

2

Fråga om mötets stadgeenliga sammankallande

3

Förslag till dagordning

4

Förslag till ordförande och sekreterare för mötet

5

Val av två justeringsmän att jämte sittande ordförande justera årsmötets
protokoll samt vara rösträknare

6

Genomgång av bokslut och årsberättelse

7

Föredragning av revisoremas berättelse

8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9

Styrelsens förslag till program- och ekonomiplan för det kommande
verksamhetsåret

10

Fastställande av avgifter

11

Val av:

12

Medlems frågor

13

Skrivelser och motioner

14

Rapporter

15

Övriga frågor

16

Mötet avslutas

-styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
-revisor och revisorssuppleant
-SMBF-ombud samt suppleant för denne
-valberedning samt dess ordförande
-ungdoms- och festkommitté

Rösträtt och val
Röstberättigad är medlem och vid dennes frånvaro medlems maka/make/sambo. Vid
omröstning tillämpas enkel majoritet, utom i de fall som särskilt angetts i stadgarna.
Vid lika röstetal faller ordföranden utslag vid öppen omröstning, och lotten vid sluten.
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud skall själv vara medlem i Bro BK
och får ej, utöver sig själv, företräda mer än en medlem. Ombudet skall före mötet
uppvisa skriftlig fullmakt för mötesordföranden där det skall framgå vilken eller vilka
frågor fullmakten gäller.

Stadgar för Bro Båtklubb

Sida 5

§ 15

Hedersledamöter
Medlem eller annan person som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på
förslag av styrelsen eller av enskild medlem av årsmöte väljas till hedersledamot.
Valet sker med slutna röstsedlar.

§ 16

Emblem
Klubbens emblem far endast bäras/föras av klubbens medlemmar och familjemedlem.
Emblemen utgörs av standert, mössmärke och medlemsnål.
Standerten är tvåtungad och vit med blå kant runtom och är försedd med texten: BRO
BK
Mössmärket består av en svart rund kokard med förgylld elementarkrans och
klubbens standert i vit och blå emalj.
Medlemsnålen består av klubbens standert i vit och blå emalj. Medlem bör föra
klubbens standert.

§ 17

Utträde och uteslutning
Medlem som önskar utträda ur klubben, skall skriftligen meddela detta till styrelsen.
Medlem som inte iakttar klubbens stadgar, upplåtelseavtal, ordningsföreskrifter och
reglementen, eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller
uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras, motverkar dess
syftemål, skadar dess intressen eller icke fullgör de skyldigheter som äro stadgade kan
på styrelsens förslag av ordinarie eller extra möte uteslutas och/eller fråntas båtplats i
sjön samt landplats.
För beslut om uteslutning fordras minst 2/3 röstmajoritet. Till möte, som skall avgöra
angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig kallelse, varav
skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.
Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom ovan angiven kallelse även
lämnas en skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen. Sådan medlem har
rätt att i mötet yttra sig i egen sak.

§ 18

Stadgeändringar
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen tillställas
styrelsen minst två månader före tidpunkten för årsmöte. För att en stadgeändring
skall vara godkänd krävs 2/3 majoritet.
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§ 19

Klubbens upplösning
Fråga om klubbens upplösning kan endast upptas till behandling på årsmöte. För
beslut om upplösning erfordras minst 3/4 röstmajoritet. Beslut härom skall bekräftas
vid ytterligare ett möte minst två månader senare.
Sedan upplösning beslutats avgör mötet på förslag av styrelsen hur avvecklingen av
klubbens handlingar och tillgångar skall ske. Detta förslag skall vara lika på båda
mötena.
Den borgen som av styrelsens ledamöter tecknats gentemot markägaren svarar i första
hand klubbens tillgångar och därjämte samtliga medlemmar solidariskt en för alla och
alla för en.
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