
 
 

2020-02-06 

STADGAR FÖR VÄSTERMALMS BÅTKLUBB  

Västermalms Båtklubb, bildad 14 oktober 1919 är för alla intresserade en öppen ideell motorbåtsförening 

med hemort på Kungsholmen i Stockholm. 

I stadgarna hänvisas till flera särskilda Information och föreskrifter. Dessa Information och föreskrifter 
kompletterar stadgarna. De fastställs och omarbetas vid behov av styrelsen. Förändringar presenteras på 
medlemsmöten och på hemsidan. Samtliga aktuella Information och föreskrifter finns tillgängliga på 

klubbens hemsida och i allmänna utrymmen i klubbens hamn, på klubbens uppläggningsområde (inom 

klubben kallat varv). 

Dessa bilagor till stadgarna är följande: 

 Information och föreskrifter - Styrelsens arbete 

 Information och föreskrifter - Hamn 

 Information och föreskrifter - Varv 

 Information och föreskrifter - Avgifter och medlemskap 

§ 1 ÄNDAMÅL 

Västermalms Båtklubb är en allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att: 

 tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtliv och sjösport, verka för gott sjömanskap 
samt skapa goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation 

 vara en mötesplats för alla båtintresserade 

 genom utbildningsverksamhet utveckla medlemmarnas kunskaper om gott sjömanskap, 

sjösäkerhet, miljöfrågor och tekniska frågor som rör båtar -genom ungdomsverksamhet utveckla 
ungdomars intresse för, och kunskaper ombåtsport och sjösäkerhet samt att aktivera 

ungdomarna i klubbverksamheten 

 verka för gott kamratskap, god sammanhållning, jämställdhet och jämlikhet bland medlemmarna 

 I samverkan mellan alla medlemmar gemensamt åstadkomma säkra hamnplatser och 

varvsplatser, tillsammans arbeta med torr- och sjösättning samt övriga arbetsuppgifter som 
behövs för klubbens bästa 

 verka för en ren miljö i sjöar, vattendrag och sjönära marker 

 Genom gemensamma aktiviteter till sjöss och på land bidra till större gemenskap och aktivare 

båtliv 

 Genom samverkan med grannklubbar och genom SMBF skapa bättre underlag för utbildningar 

och andra aktiviteter 

§ 2 MEDLEMSKAP 

2.1 Ansökan och antagning 

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. 
Medlemskap kan erhållas av varje fysisk person som ansluter sig till klubbens ändamål. Vid inträde gäller 

en karenstid på ett år. Denna avser anskaffandet av nautisk kompetens. 

2.2 Medlemskategorier 

Medlemmar kan indelas i följande kategorier: 

1. Båtägande medlem 

2. Besättnings- och familjemedlem 

3. Icke båtägande medlem 

4. Hedersmedlem 

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1, 2 och 3. 
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Hedersmedlem samt medlemmar med mer än 30 års oavbrutet medlemskap är befriade från årsavgift, 

men avlägger en årlig registreringshållningsavgift. 

2.3 Rättigheter 

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

 Medlem har förslags- och yttranderätt i alla frågor inom ramen för klubbens verksamhet. 

 En begränsning i medlemmens rättighet är att medlemskap inte i sig berättigar till plats i av 

klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. 

2.4 Skyldigheter 

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

föreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. 

 För båtägande medlem är båtförsäkring obligatorisk liksom nautisk kompetens, lägst förarbevis 

eller motsvarande. 

 Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är 

ersättningsskyldig. 

 Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. 

 Medlem är skyldig att utan dröjsmål till klubben anmäla byte av medlemsuppgifter. 

 Båtägande medlem är skyldig att teckna ett nyttjanderättsavtal med klubben enligt ett av 

styrelsen fastställt formulär. 

2.5 Utträde 

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

 Medlem som inte uppdaterat medlemsuppgifter eller som inte erlagt fastställda avgifter inom 

föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. 

2.6 Uteslutning 

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra medlemsmöte 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. 

Av kallelsen till medlemsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. 

Till medlemsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas 

kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutning. 

För beslut om uteslutning fordras minst 2/3 majoritet bland de på medlemsmötet närvarande, 

röstberättigade medlemmarna. 

Medlem, som uteslutits, kan begära att få frågan prövad hos det regionala båtförbundet, SMBF, inom tre 
veckor. Om SMBF:s utlåtande ej tillstyrker uteslutningsbeslutet skall frågan tas upp till förnyad prövning 

på medlemsmöte. 

2.7 Övriga bestämmelser 

Övriga bestämmelser rörande medlemsfrågor finns i Information och föreskrifter - Avgifter och 

medlemskap. 

§ 3 BESLUTANDE INSTANSER 

Klubbens beslutande instanser är medlemsmöten såsom årsmöte, ordinarie medlemsmöte eller extra 

medlemsmöte.  

Beslutsmässig styrelse, eller enskild ledamot som styrelsen delegerar till, företräder klubben och fattar 

beslut mellan medlemsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna medlemsmöten. 
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§ 4 VERKSAMHETSÅR 

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 oktober – 30 september. 

§ 5 AVGIFTER 

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

Övriga bestämmelser rörande avgifter finns i Information och föreskrifter - Avgifter och medlemskap. 

§ 6 BETALNING 

Medlemsavgifter och hamnavgift, skall vara klubben tillhanda före den 1 mars varje år. 

Varvsavgift skall vara klubben tillhanda före den 1 september varje år. 
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en dröjsmålsavgift kan läggas till 

det ursprungliga beloppet. 

§ 7 MEDLEMSMÖTEN 

7.1 Antal möten 

Förutom årsmöte skall ett ordinarie medlemsmöte hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra 

medlemsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena. 

7.2 Kallelse 

Kallelse till medlemsmöten utgår en gång om året då samtliga medlemmar kallas till samtliga planerade 
medlemsmöten. Vid extra medlemsmöte utgår särskild kallelse. Kallelse skall vara medlemmen tillhanda 

sju dagar före möte. 

7.3  Förslag till dagordningspunkt/motion 

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på medlemsmöte, skall senast 14 dagar före mötet 

skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

7.4  Årsmöte 

Årsmöte hålls årligen före utgången av november månad. 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

a) Fastställande av röstlängd för mötet 

b) Fråga om mötet är behörigen utlyst 

c) Fastställande av dagordning 

d) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

e) Val av protokolljusterare och rösträknare 

f) Föredragning av styrelses verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret 

g) Revisorernas berättelse 

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

i) Propositioner och motioner 

j) Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret 

k) Val av styrelse 

l) Val av funktionärer 

m) Val av revisorer 

n) Val av valberedning 

o) Övriga val 

7.5 Övrigt ordinarie medlemsmöte 

Övrigt ordinarie medlemsmöte hålls på våren före sjösättning. 

7.6 Extra medlemsmöte 

Extra medlemsmöte för behandling av viktigt brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat 

eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 15 av klubbens båtägande medlemmar. 
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Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet. 

7.7 Rösträtt, beslut och val 

Varje båtägande medlem har rösträtt på möte. 

Rösträtten är personlig, men får utövas av ombud med skriftlig, bevittnad fullmakt. Fullmakt kan gälla 

antingen för mötet eller en eller flera särskilda punkter på mötet. 

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. 

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 

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

Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet. 

§ 8 STYRELSE OCH FÖRVALTNING 

8.1 Styrelsens sammansättning och val 

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Ordinarie ledamöter är kassör, sekreterare, klubbmästare, hamnkapten, varvschef, informationsansvarig 

och medlemsansvarig.   

Ordförande och ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.   

Ordförande, sekreterare, hamnkapten och informationsansvarig väljs jämna år, kassör, klubbmästare 

samt varvschef väljs udda år. 

Lämnar ordföranden, sekreteraren eller kassören sitt uppdrag under verksamhetsåret, kan styrelsen inom 

sig utse en tillförordnad intill nästa årsmöte. 

8.2 Styrelsens skyldigheter 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behov påkallat, dock minst 8 gånger 

per år. 

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. 

Suppleant har endast rösträtt då ordinarie medlem ej är närvarande. 

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation 

skall antecknas i mötesprotokollet. 

Det åligger styrelsen att: 

 Verkställa beslut fattade vid årsmöte och medlemsmöte. 

 Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. 
Fördelningen skall dokumenteras och tillsammans med övriga bestämmelser finnas i Information 
och föreskrifter - Styrelsens arbete. 

 Fördela och leda klubbens verksamhet under tiden mellan årsmöten. Informera medlemmar om 

verksamhetens förutsättningar och regler. Fördela och leda medlemmarnas arbetsinsatser vid 

arbetsplikt. Denna information ska framgå av vägledningar och kallelser. 

 Bereda ärenden inför medlemsmöten och arrangera dessa. 

 Lägga förslag till verksamhetsplan, budget och valberedning inför årsmöte. 

 Representera klubben. 

 Förvalta klubbens egendom och medel. 

 Besluta om firmatecknare. 

 Besluta om antagning av ny medlem. 

 Bereda ärenden om uteslutning av medlem. Om andra stycket av paragraf 2.5 är tillämpligt får 

styrelsen fatta beslut om uteslutning. 

 På årsmöte och medlemsmöten redovisa klubbens förvaltning. 
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8.3 Övriga klubbfunktionärer 

Vice hamnkapten, vice varvschef, slipförmän, vaktchef, vice vaktchef, revisorer, miljöombud, 

valberedning, festkommitté, besiktningsmän, nyckelansvarig, vice nyckelansvarig, medlemsansvarig, 
ungdomsansvarig och kajakansvarig väljs av årsmötet för en tid av två år på så sätt att ansvariga och 

funktionär för respektive område avgår växelvis. Skall fler än en funktionär väljas för respektive 

funktionsområde väljes dessa växelvis vartannat år. 

Ledamöter i förtjänstmärkesnämnd som ska bestå av fem medlemmar vilka har god insikt om klubbens 

verksamhet väljs utom styrelsen av årsmöte för en period av fem år. Om vakans skulle uppstå företas 

fyllnadsval på nästkommande årsmöte.  

Brister någon av klubbens funktionärer eller kommitterade i sina åligganden kan styrelsen utse en 

tillförordnad intill nästa årsmöte 

8.4 Firmateckning 

Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör eller sekreterare två i 
förening. Styrelsen kan till någon av dessa ledamöter utfärda fullmakt att verkställa in- och utbetalningar 

från klubbens likvidkonton för täckning av styrelsen beslutade eller godkända kostnader eller intäkter. 

Fullmakten är tidsbegränsad och kan återkallas av styrelsen. 

§ 9 REVISORER 

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis 

vartannat år. En av dessa kan utgöras av extern revisor. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig 

revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

§ 10 VALBEREDNING 

Valberedningen, bestående av tre ordinarie ledamöter, väljs av årsmötet för en tid av ett år. 

Valberedningens uppgifter är att: 

 Till ordinarie medlemsmöte på hösten framlägga förslag till kandidater till de val som enligt 

stadgarna skall verkställas vid nästkommande årsmöte samt i övrigt redovisa förutsättningar för 

dessa val. 

 Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och 

till övriga poster som eventuellt blir vakanta. 

 Mottaga nomineringar från klubbens medlemmar. Nomineringar som ej är valberedningen 

tillhanda senast 30 dagar före årsmötet kommer ej att behandlas. 

 Själva aktivt söka lämpliga kandidater. 

 Vid föredragning på årsmötet även presentera av medlemmarna nominerade, men av 

valberedningen ej föreslagna, kandidater. 

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

§ 11 FÖRTJÄNSTMÄRKEN OCH EMBLEM 

Förtjänstmärkesnämnden som utses av årsmötet har till uppgift att mottaga, eller själv avge, förslag om 
utdelning av klubbens diplom, plakett och förtjänstmärken. Alla förslag skall prövas av nämnden. Protokoll 

över nämndens beslut skall föras och föreläggas styrelsen. Alla förhandlingar inom nämnden skall vara 

konfidentiella. 

Person som gagnat klubben kan på förtjänstmärkesnämndens framställning inväljas till hedersmedlem. 

Hedersmedlem är befriad från årsavgifter, men skall erlägga en registerhållningsavgift och som synligt 

bevis erhålla klubbens nål med lager i guld. 

§ 12 HAMN, UPPLÄGGNINGSANLÄGGNINGAR OCH KLUBBHOLME 

För förhållandena vid klubbens hamn och varv finns särskilda av klubben utfärdade bestämmelser i 

Information och föreskrifter - Hamn och Information och föreskrifter - Varv. 
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§ 13 STADGEÄNDRING 

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.  

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet bland de på 

medlemsmötet närvarande, röstberättigade medlemmarna vid två på varandra följande medlemsmöten, 

varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§ 14 KLUBBENS UPPLÖSNING 

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på medlemsmöte och detta skall framgå av 

kallelsen.  

För beslut om upplösning fordras beslut på två medlemsmöten med minst en månads mellanrum av minst 

2/3 majoritet bland de på medlemsmötena närvarande, röstberättigade medlemmarna. 

Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens 
kvarvarande tillgångar och handlingar. Ett sådant direktiv skall ligga i linje med klubbens ändamål. (se § 

1).  

 

 

Stadgarna ursprungligen antagna 22 oktober 1919.    

  

Reviderade år 1921, 1924, 1931, 1940, 1952, 1963, 1970, 1987 1999, 2001, 2003, 2006, 2007, 2013.  Senaste 
stadgerevision gjordes år 2019. 

 

Nuvarande lydelse av stadgarna har fastställts på årsmöte 2019-11-28 samt medlemsmöte 2020-02-06. 

 

Att lydelsen i detta dokument överensstämmer med beslutade stadgar intygas: 

 

 


