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Stadgar för GÖTA Båtklubb 
 Klubben bildades den 22 februari 1984 och har sin hemort i Enköping. 
 Stadgarna antagna den 19 mars 1984, reviderade den 25 april 1991 och  
 den 22 febr 2002. Sedan antagna på årsmöte 2012-03-12 och 2015-03-16 
 

1. Ändamål och syfte 
   Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål och syfte att 

 vara en sammanslutning för båtintresserade främst inom Enköpings 
garnison 

 tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens 
utveckling och bedrivande 

 skapa förutsättningar för en meningsfylld fritid till sjöss 

 genom utbildning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård 
och aktiv frtitidsverksamhet 

 verka för ett gott kamrat- och sjömansskap 

 genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och 
riksorganisation föra medlemmarnas talan i båt- och sjöfartsfrågor 

  

 

2. Anslutning till huvudorganisation 
 Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) genom Saltsjön-
Mälarens Båtförbund (SMBF). 

  
 

3. Medlemskap 
3.1 Som medlem kan antagas person som är anställd inom Enköpings 
 garnison. 
 Styrelsen kan därutöver bevilja annan, av medlem rekommenderad, 
 person medlemskap. 

Medlemskap erhålls efter därom gjord skriftlig ansökan samt erläggande 

av fastställda avgifter  

Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa 

klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade 

beslut. 

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt 

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens 

tillhörigheter är ersättningsskyldig 

  
 
3.2 Medlem som inte inom tolv (12) månader, och efter två aviseringar, 
 erlägger fastställd avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur 
 klubben. 
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Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och är därmed omedelbart skild från sitt medlemskap. 
Eventuella förfallna avgifter skall dock erläggas enligt styrelsens 
bestämmande. 
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter 
styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen. 

 
 
3.3 Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller 
 uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, som 
 motverkar klubbens syfte, som skadar klubbens intressen eller som inte 
 fullgör de skyldigheter, som är stadgade, kan på styrelsens förslag på 
 ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras 
 minst 2/3 majoritet. Till möte, som skall avgöra i föregående syfte angiven 
 uteslutning, skall medlemmarna kallas genom skriftlig personlig kallelse, 
 varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till medlem, 
 som föreslagits till uteslutning, skall, förutom i föregående stycke angiven 
 kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen. 

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla 
förpliktelser mellan föreningen och medlemmen såvitt avser stadgeenliga 
förpliktelser 
Utesluten medlem kan inte på nytt vinna inträde förrän tidigare skulder 
reglerats. 
  

4. Beslutande organ 
 Båtklubbens beslutande organ är 

 årsmöte 

 extra möte 

 styrelse 
 

5. Båtplats 
5.1 Medlem tilldelas båtplats vid FMK-bryggan med hänsyn till tillgång till 
 antalet platser och utrymme för vinterförvaring inom av klubben arrenderat 
 område.  
 Styrelsen kan besluta om omfördelning av platser. 
 
5.2 Medlem som är anställd inom Enköpings garnison har företräde till 
 båtplats. 
 
5.3 Båtar som ankras vid boj utanför bryggan tilldelas plats  enligt ovan för 
 jolle (motsv) vid FMK-bryggan. 

 
5.4 Det är inte tillåtet att överlåta, eller tillåta icke klubbmedlem utnyttja, 
 båtplatsen. 
 
5.5 Medlem som ej utnyttjat sin båtplats under en tid av ett år, och ej gjort 
 framställan till styrelsen om att få bibehålla platsen, må ej bibehålla sin 
 båtplats om platsbrist råder. 
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6. Nycklar 
 Medlem må utkvittera erforderliga nycklar till Veckholms skjutfält och 
 klubbområde av styrelsen. 
 Vid förlust av nyckel, ersätts den (dessa) av medlemmen. 
 Vid utträde skall nycklar återlämnas. 
 
 

7. Hamn och uppläggningsanläggningar, klubbområde 
Klubbmedlem är skyldig följa utfärdade ordningsregler för hamn- och 
klubbområdet  på Veckholm. Dessa fastställs av styrelsen. 

 
 

8. Miljövård 
 Alla medlemmar är skyldiga hjälpa till med att hålla klubbområdet rent och 
 snyggt. 
 Styrelsen kallar till mi[jövårdsdag en gång per vår och höst. Därutöver kan 
 styrelsen, om särskilt behov föreligger, kalla till särskild miljövårds- eller 
 arbetsdag. Medlem är skyldig delta i denna verksamhet. 
  
 

9. Brygga mm 
 Båtklubbens medlemmar svarar för underhåll av brygga  och annan 
 gemensam materiel. 
 
 

10. Fritidsbåtar 
Båtklubbens fritidsbåtar skall underhållas av klubben och beredas plats 
vid bryggan och i uppställningsområdet. 

 
 

11. Verksamhetsår 
 Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12. 
 

12. Avgifter 
 Avgifter till klubben fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter 
 beslut på föreningsmöte. 
 

13. Årsmöte 
13.1 Årsmöte avhålls årligen före 1/4 och skall utlysas senast fyra veckor före 
 dess avhållande 
 
13.2 Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två 
 veckor före årsmötet 
 
13.3 Årsmötets dagordning skall uppta 
 - årsmötets öppnande 
 - val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 - val av två rösträknare tillika justeringsmän 
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 - årsmötets stadgeenliga utlysande 
 - fastställande av dagordning 
 - fastställande av röstlängd 
 - föredragning av föregående årsmötesprotokoll 
 - styrelsens verksamhetsberättelse 
 - kassaberättelse 
 - revisionsberättelse 
 - fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

- fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår 
 - motioner eller frågor av styrelsen hänskjutna till årsmötet 
 - motioner eller frågor av enskild medlem insända till årsmötet 
 - val av ordförande 
 - val av sekreterare 
 - val av kassör 

- val av minst två styrelseledamöter 
- val av hamnkapten 

 - val av stf hamnkapten 
- val av revisor 

 - val av valberedning, varav en sammankallande 
 -val av ev övriga funktionärer 
 

14. Röstning 
 Varje medlem äger en röst. Medlem som ej kan deltaga i årsmöte eller 
 extra möte äger att utfärda fullmakt till annan medlem. 
 Närvarande medlem får endast inneha en fullmakt. 
 

Ärenden avgörs med enkel majoritet, där inte annat föreskrives i dessa 
stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom för de  fall att 
någon påfordrar sluten omröstning. 

 
 Vid fall av lika röstetal skall ordförandens röst fälla avgörande. 
 
 

15. Extra möte 
15.1 Extra möte avhålls när styrelsen eller revisor finner så  
 påkallat eller om minst 40% av klubbens medlemmar begär detta 
 
15.2 Kallelse till extra möte utsändes senast två veckor före  
 dess avhållande. 
 Kallelse skall innehålla motiv för det extra mötets utlysande 
 

 

16. Styrelse 
16.1 Styrelse åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa  

stadgar att 

  representera båtklubben 

  verkställa beslut fattade av föreningsmöte 

  vara båtklubbens verkställande organ 

  förbereda inkomna ärenden och motioner till årsmötet 
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  upprätta årsberättelse, samt att föreslå inkomst- och utgiftsstat 

  ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella 
uppgifter 

  till regionalt båtförbund och LedR lämna  önskade uppgifter 
 
16.2 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott som består av högst tre 
 ledamöter, som kan sköta klubbens löpande ärenden. 
 
16.3 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är 
 närvarande. 
 
 

17. Revision 
17.1 Båtklubbens verksamhet granskas av valda revisorer. 
 
17.2 Kassören skall, senast en månad före årsmöte, till revisorerna överlämna 
 erforderliga handlingar 
17.3 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före 
 årsmötet. 
 

18. Valberedning 
 Valberedningen består av minst två ledamöter, valda på årsmöte. 
 Ledamot av styrelsen eller revisor kan inte ingå i valberedningen. 
 

 

19. Firmateckning 
 Båtklubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 
 
 

20. Stadgeändring 
 För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 
 majoritet av närvarande röstberättigade på två på varandra följande möten 
 (ett årsmöte och ett extra möte), eller enhälligt beslut på ett årsmöte. 
 I båda fallen skall dock i kallelsen anges att förslag till stadgeändring 
 föreligger. 
 
 

21. Båtklubbens upplösning 
 Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med 3/4 
 majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande 
 årsmöten. 
 I kallelsen till dessa skall anges att förslag om klubbens upplösning 
 föreligger 
 I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar fördelas 
 enligt årsmötesbeslut 
 
 

 


