
 STADGAR FÖR HELENEBORGS BÅTKLUBB 

 

Stadgarna antagna 1927. 

Reviderade 1934, 1940, 1949, 1957,1961, 1971, 1972, 1987, 1990, 1994, 1996, 1997, 

2007, 2011, 2013, 2015, 2017 och 2019. 

 

 

§ 1   ÄNDAMÅL 

 

Heleneborgs Båtklubb, bildad 15 augusti 1919, med hemort i Stockholm, har till ändamål 

att som en allmännyttig religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening på uppdrag 

av sina medlemmar främja ett miljöinriktat hållbart båtliv, verka för ett gott kamrat- och 

sjömanskap, värna och främja fritidsbåtskulturen, den maritima miljön och därtill 

hörande hantverkande som växt fram och formats i Sverige alltsedan 1800-talets mitt. 

 

 

§ 2   MEDLEMSKAP 

 

2:1   Medlem är person som efter skriftlig ansökan tillika försäkran att följa klubbens 

stadgar och övriga bestämmelser och erlagd medlemsavgift beviljats inträde av styrelse, 

av styrelsen utsedd person eller medlemsmöte. Medlem kan efter ansökan och erlagd 

fastställd avgift få sig tillhörig båt införd i klubbens register 

 

a) Medlem, som innehar nautisk kompetens, lägst förarintyg, kan efter ansökan och 

godkännande enligt hamnföreskrifterna erhålla plats vid kaj och/eller varv för båt som 

registrerats i klubben. Båt i klubbens hamn skall vara ansvarsförsäkrad. Försäkringsbrev 

och kvitto på erlagd premie skall kunna uppvisas för styrelsen vid anmodan. 

 

b) Postadressändring, mailadressändring och telefonnummerändring skall omedelbart 

skriftligen anmälas till styrelsen. Byte av båt kan beviljas efter godkänd ansökan till 

styrelsen på fastställd blankett. 

 

2:2   Stödjande medlem är medlem som stödjer klubbens verksamhet. 

Medlemskapet berättigar till förslags- och yttranderätt i frågor som gäller hamn- och 

varvsverksamhet, men ej till rösträtt. 

 

2:3   Juniormedlem är medlem under 18 år. 

Medlemskapet berättigar till förslags- och yttranderätt i frågor som gäller hamn- och 

varvsverksamhet, men ej till rösträtt. 

 

2:4   Till ständig medlem kallas den som tillhört klubben 25 år i följd. Ständig medlem är 

befriad från årlig medlemsavgift och registeravgift. 

 

2:5   Till hedersmedlem kan klubben välja person som förtjänstfullt främjat klubbens 

intressen. 

 

a) Val av hedersmedlem sker vid årsmöte. För att förslaget skall antas måste 3/4 av de 

närvarande biträda förslaget. 

 

b) Hedersmedlem är befriad från samtliga avgifter och från arbetsplikt som åläggs 

medlem. 

 

c) Hedersmedlem erhåller klubbens hedersnål samt standert i siden med bords-flaggstång. 

 

d) Hedersmedlem, som under en lång följd av år varit klubbens ordförande eller tillhört 



styrelsen, kan väljas till hedersordförande eller hedersledamot och kan som sådan delta i 

styrelsens möten. Titeln som hedersordförande kan under samma tid endast innehas av en 

person. 

 

2:6   För medlems rättigheter och skyldigheter gäller särskilt utfärdade bestämmelser . 

 

 

§ 3   MEDLEMS INTAGNING OCH UTTRÄDE 

 

3:1   Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa klubbens stadgar, 

bestämmelser och i laga ordning fattade beslut, görs skriftligen till klubbens styrelse på 

fastställd blankett. 

 

3:2   Medlemskap berättigar i sig ej till sommar- eller vinterplats för medlems båt i 

klubbens hamn eller på dess varv. 

 

3:3   Över klubbens medlemmar skall föras en förteckning med angivande av 

medlemskap, båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter. 

 

3:4   Medlem, som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Till 

klubben inbetalda avgifter återbetalas ej. 

 

3:5   Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha begärt 

utträde ur klubben. Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge 

uppskov med betalningen. 

 

 

§ 4   MEDLEMS UTESLUTNING 

 

4:1   Medlem, som motverkat klubbens ändamål eller uppenbarligen skadat dess 

intressen, kan på styrelsens förslag av medlemsmöte eller extra möte uteslutas. 

För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet. 

 

4:2   Till möte, som skall avgöra i pkt 4:1 angiven uteslutning, skall av kallelsen framgå 

att ett uteslutningsärende skall behandlas. 

 

4:3   Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i pkt 4:2 angiven kallelse, 

även lämnas skriftlig motivering. 

 

4:4   Utesluten medlem äger ej rätt återfå till klubben erlagda avgifter. 

 

 

§ 5   BESLUTANDE INSTANS 

 

5:1   Klubbens högsta beslutande instans är årsmöte,  medlemsmöte eller extra möte. 

 

5:2   Styrelsen är i frågor, som inte uttryckligen förbehållits årsmöte, medlemsmöte eller 

extra möte, klubbens högsta instans mellan möten. 

 

 

§ 6   VERKSAMHETSÅR 

 

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 oktober - 30 september. 

 

 



 

§ 7   AVGIFTER 

 

7:1   Avgifter till klubben fastställs av årsmöte och skall vara betalda senast angiven 

förfallodag. 

 

7:2   Extra uttaxering kan företas efter beslut på årsmöte, medlemsmöte eller extra möte. 

 

 

§ 8   ÅRSMÖTE 

 

8:1   Årsmöte avhålles årligen före utgången av december månad. 

 

8:2   Kallelse till årsmöte skall av styrelsen sändas till medlemmarna senast fyra veckor 

före mötet. 

 

8:3   Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

 

1.   Fastställande av röstlängd för mötet 

 

2.   Fråga om mötet är behörigen utlyst 

 

3.   Fastställande av föredragningslista 

 

4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

5.   Val av två protokolljusterare och rösträknare 

 

6.   Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste 

verksamhetsåret 

 

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: 

      a) ordinarie ledamöter för en tid av två år 

          ordförande                             väljs jämna år 

          2:e vice ordförande                 ” 

           sekreterare                             ” 

          varvschef                               ” 

          kassör                                    väljs udda år 

          1:e vice ordförande/sekreterare   ” 

          hamnchef                                    ” 

          miljöombud                                ” 

 

      b) två suppleanter för en tid av ett år 

 

12. Val av revisorer: 

      a) en ordinarie för en tid av två år väljs jämna år 

          en ordinarie för en tid av två år väljs udda år 



      b) en suppleant för en tid av ett år 

 

13. Val av valberedning för en tid av ett år: 

      a) tre ordinarie, varav en utses till sammankallande 

      b) en suppleant 

 

14. Övriga val: 

      a) funktionärer för en tid av två år 

          administratör arbetsplikt       väljs jämna år 

          förman stora slipen                ” 

          förman lilla slipen                  ” 

          materialförvaltare                  ”  

          1:e redaktör hemsidan           ” 

          klubbspelman                        ” 

          klubbmästare                         väljs udda år 

          förman stora slipen                ” 

          reserv stora slipen                  ” 

          reserv lilla slipen                    ” 

          klubbhusvaktmästare             ” 

          administratör vakttjänst         ”  

          vice materialförvaltare           ” 

          2:e vice redaktör hemsidan    ”  

          klubbspelman                        ” 

 

      b) funktionärer för en tid av ett år 

          registeransvarig 

          försäkringsombud 

          Idskärsgrupp om 2-5 personer, sammankallande utses inom gruppen.  

          ungdomsverksamhetsombud 

          nyckel- och låsombud 

          utbildningsombud 

 

      c) fem ledamöter i plakettnämnden för en tid av ett år 

 

      d) två delegater till SMBF:s förbundsråd för en tid av ett år 

 

      e) delegater till båtdagen 

 

15. Övriga frågor 

 

 

§ 9   MEDLEMSMÖTE 

 

9:1   Medlemsmöte hålles två gånger per år, mars/april och september. 

 

9:2   Kallelse utsänds senast två veckor före mötet. 

 

 

§ 10  EXTRA MÖTE 

 

10:1  Extra möte för behandling av viktigt brådskande ärende hålls när styrelsen finner 

detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst en sjättedel av klubbens 

medlemmar. 

 

10:2  Kallelse utsänds senast två veckor före mötet. 



 

10:3  Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet. 

 

 

§ 11  RÖSTRÄTT 

 

11:1  Endast medlem, som har betalat gällande avgifter, har rösträtt på möte. 

 

11:2  Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

 

 

§ 12  MOTIONER 

 

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

tillhanda senast 30 september. 

 

 

§ 13  BESLUT OCH VAL 

 

13:1  Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt 

föreskrivs. 

 

13:2  Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon vid personval fordrar 

sluten omröstning. 

 

13:3  Vid omröstning, som ej avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som 

biträds av ordföranden för mötet. 

 

13:4  Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som vinner 

efter lottning. 

 

 

§ 14  STYRELSE 

 

14:1  Styrelse väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, sekreterare, vice 

ordförande/sekreterare, kassör, hamnchef och varvschef samt två suppleanter.  

Ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. 

 

14:2  Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Beslutet om firmatecknare skall förklaras 

omedelbart justerat. 

 

14:3  Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften 

närvarande. 

 

14:4  För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte 

reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. 

 

14:5  Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott. Utskottet har att förbereda 

ärenden som skall behandlas vid styrelsens möten samt sköta klubbens löpande ärenden. 

 

 

§ 15  STYRELSENS ÅLIGGANDEN 

 

Det åligger styrelsen: 

att verkställa av möten  fattade beslut; 



att fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig eller mellan sig och anställd 

     personal; 

att representera klubben; 

att bereda ärenden till möten; 

att förvalta klubbens egendom och medel; 

att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper. 

 

 

§ 16  REVISORER 

 

16:1  Klubben skall revideras av två ordinarie revisorer, som väljs på årsmöte för en tid 

av två år och avgår växelvis vartannat år samt en revisorssuppleant, som väljs för en tid 

av ett år. 

 

16:2  Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till 

årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 

 

§ 17  VALBEREDNING 

 

17:1  Årsmöte  väljer för en tid av ett år tre ordinarie ledamöter och en suppleant. 

 

17:2  Valberedningens uppgift är: 

att motta nomineringar från klubbens medlemmar; 

att själv aktivt söka lämpliga kandidater; 

att senast 30 september lämna förslag på kandidater till de poster, som enligt 

     stadgan är föremål för val och till de övriga poster, som eventuellt blivit vakanta; 

att delge årsmötet en förteckning över alla kandidater, som eventuellt nominerats 

     utöver valberedningens förslag. 

 

 

§ 18  EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN 

 

För klubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser. 

 

 

§ 19  HAMN OCH VARV 

 

För förhållandena vid klubbens hamn- och varvsområde finns särskilt utfärdade 

bestämmelser. 

 

 

§ 20  STADGEÄNDRING 

 

20:1  Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av möteskallelse. 

 

20:2  För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med 

minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte. Vid 

andra godkännandet skall paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 


