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STADGAR
för Ekerö Sommarstads båtklubb (ESBK) antagna 1979-05-12 och 1979-06-30.
Revidering gjord 1992-03-03; 1993-03-16 (§ 2:12 ny); 2006-03-08, 2010-03-24
(div justeringar samt §9.6), 2015-04-15 (§ 4.1, 5.2, 9.5) samt 2019-04-06 (§3.4 ny).
§1

Klubbens namn och ändamål
Ekerö Sommarstads båtklubb (ESBK) bildades 1964 och är en sammanslutning
inom Ekerö Sommarstad främst för båtintresserade. Ändamålet är att bereda
småbåtshamn och vinteruppläggningsplats för medlemmarnas båtar samt
tillvarata och befrämja medlemmarnas gemensamma intressen i övrigt och
främja ett gott kamrat- och sjömanskap.

§2

Medlemskap

§ 2.1

Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord skriftlig framställning till
klubbens styrelse.

§ 2.2

Medlemskap beviljas endast personer som är fastighetsägare inom Sommarstaden
och tillhör Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening. Som fastighetsägare
räknas även fastighetsbesittare Prästgården 1:3 och kyrkvaktmästarbostaden.
Styrelsen kan därutöver efter prövning bevilja fortsatt medlemskap för aktiva
medlemmar som avflyttar från nämnda områden.
Vid tilldelning av båtplats har dock fastighetsägare i Sommarstaden företräde
före avflyttad medlem.

§ 2.3

Genom beslut på årsmöte kan medlem efter förslag från styrelsen utses till
hedersmedlem.

§ 2.4

Passivt medlemskap kan erhållas efter skriftlig ansökan ställd till klubbens
styrelse. Passiv medlem har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

§ 2.5

Medlem skall verksamt bidraga till områdets iordningsställande och väl vårda av
klubben disponerad egendom och område. Medlem skall även verka för klubbens
anseende och i enlighet med god sed och av styrelse eller hamnkapten utfärdade
bestämmelser bistå varandra vid sjösättning, uppläggning m.m.

§ 2.6

Beviljat medlemskap berättigar ej till sommar- eller vinteruppläggningsplats för
medlems båt, men är en förutsättning för att sådan plats skall kunna tilldelas.
Endast en plats per fastighetsägare får beviljas. Eventuellt lediga platser disponeras
av hamnkapten för uthyrning under maximalt ett år i taget. Uthyrning skall i första
hand ske till fastighetsägare (fastighetsbesittare) som är medlem i klubben eller
dennes familjemedlem. Som familjemedlem avses endast make, maka sambo, barn
boende i samma hushåll. Samtliga avgifter skall erläggas i förskott och betalas inom
en månad efter att betalningsanmodan skett.
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§ 2.7

Fastighetsägare som är passiv medlem är ej berättigad till sommar- eller vinteruppläggningsplats. Ej heller kan familjemedlem till sådan fastighetsägare hyra plats.

§ 2.8

Båtplats som ej utnyttjas av medlem disponeras av hamnkapten i likhet med övriga
platser.

§ 2.9

Medlem får ej uthyra eller överlåta sin båtplats

§ 2.10

Medlem som inte inom två månader efter avisering från kassören erlägger
föreskriven medlemsavgift eller andra av årsmöte beslutade avgifter, kan efter
styrelsens prövning uteslutas av klubben.

§ 2.11

Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende,
kan uteslutas av årsmöte. I kallelse till sådant årsmöte skall anges att uteslutningsärende kommer att behandlas.

§ 2.12

För att utnyttja erhållen båtplats och/eller vinteruppläggningsplats krävs att
gällande ansvarsförsäkring tecknats av båtägaren.

§3

Avgifter

§ 3.1

Inträdes- medlems- arbets- brygg och uppläggningsavgifter fastställes av årsmötet
efter förslag från styrelsen.

§ 3.2

Arbetsavgift skall erläggas av samtliga medlemmar som inte deltar i arbete.
Beslut om eventuell befrielse från arbetsavgift fattas av styrelsen efter
skriftlig framställning till styrelsen.

§ 3.3

Fastställda avgifter skall inbetalas inom en månad efter att inbetalningsavi
erhållits från kassören.

§ 3.4

Styrelsen äger rätt att införa investeringsfond till framtida arbeten och
investeringar.

§4

Styrelse och styrelseval

§ 4.1

Årsmötet utser styrelsen som består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.
Styrelsemedlemmarna är:
Ordförande (tillika firmatecknare ESBK i löpande förvaltning);
Sekreterare;
Kassör (tillika firmatecknare ESBK i löpande förvaltning);
Hamnkapten;
Hamnfogde.
Samtliga styrelseledamöter väljs för en mandatperiod om två (2) år. Ordförande
och Hamnkapten skall väljas växelvis, där Ordförande väljs jämna år och
Hamnkapten udda år.
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§ 4.2

Styrelsen är beslutsmässig om ordförande och två andra ledamöter är närvarande.

§5

Styrelsens skyldigheter

§ 5.1

För av styrelsen fattade beslut är de ledamöter som deltagit i beslutet ansvariga om
de inte reserverat sig mot detta.

§ 5.2

Ordförande leder styrelsen och klubbmöten.
Klubben tecknas av ordföranden.
Kassören uppbär avgifter, förvaltar och ansvarar för klubbens kassa och tillgångar på
postgiro och bank, för noggranna räkenskaper, föredrar rapport över klubbens
ekonomiska ställning och rapporterar omedelbart till styrelsen då medlem
försummar sina ekonomiska skyldigheter mot klubben.
Kassören får ensam göra utbetalningar över plusgiro och bankgiro..
Sekreteraren ombesörjer kallelser till klubbens sammanträden och för protokoll,
sköter klubbens korrespondens och undertecknar löpande ärenden.
Hamnkaptenen fördelar hamnplatser och vinterplatser samt sköter
uthyrningsverksamheten.
Hamnfogden föredrar investeringar vid klubb- och styrelsemöten samt leder arbeten
vid hamnen.

§ 5.3

Ordningsföreskrifter och bestämmelser för nyttjande av klubbens tillhörig
utrustning utfärdas av styrelsen.
Styrelsen ger hamnkaptenen i uppdrag att tillse efterlevnaden av gällande
föreskrifter samt att omsorgsfullt vårda klubbens egendom.

§ 5.4

Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse för det gångna arbetsåret.

§ 5.5

I god tid före årsmötet skall styrelsen till revisorerna överlämna klubbens
räkenskaper och protokoll för granskning.

§6

Revisorerna och deras skyldigheter

§ 6.1

Två revisorer och en suppleant väljes för ett år på årsmötet.
Vid detta val äger icke styrelsen rätt att deltaga.

§ 6.2

Revision äger rum en gång årligen och räkenskaper och protokoll granskas av
revisorerna som senast två veckor före årsmötet avger en skriftlig (rapport)
revisionsberättelse till årsmötet. I revisionsberättelsen till- eller avstyrkes styrelsens
ansvarsfrihet.

§ 6.3

Om fel förekommer i räkenskaperna eller protokollförda beslut inte effektueras
av styrelsen och detta förtigs av revisorerna, är dessa ansvariga på samma sätt
som styrelsen inför årsmötet.
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§7

Sammanträden

§ 7.1

Ordinarie styrelsesammanträden skall hållas minst två gånger per år på dag som
styrelsen bestämmer

§ 7.2

Klubbmöte skall hållas när styrelsen beslutat detta eller när minst fem medlemmar
skriftligen begär detta. På sådant sammanträde får inte andra frågor behandlas än
sådana som angivits i kallelsen.

§ 7.3

Om minst två ledamöter begär detta skall extra styrelsesammanträde hållas.

§ 7.4

Val och övriga beslutsfrågor avgörs genom öppen omröstning och enkel majoritet,
där ej föreningen för särskilt fall annorlunda beslutar.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§8

Verksamhetsår

§ 8.1

Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 januari till och med
31 december.

§9

Årsmöte

§ 9.1

Årsmöte avhålles årligen senast under maj månad

§ 9.2

Datum och plats för årsmötet meddelas senast 3 veckor före angiven mötesdag.

§ 9.3

Senast tre veckor före angiven mötesdag skall verksamhetsberättelse,
föredragningslista och ekonomisk berättelse utsändas.

§ 9.4

Följande dagordning skall tillämpas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Mötets öppnande.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
Godkännande av dagordning
Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
Behandling av verksamhetsberättelsen.
Behandling av revisionsberättelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse.
Val av revisorer.
Val av valberedning
Fastställande av årsprogram och budget.
Beslut om avgifter
Beslut om arvoden.
Behandling av motioner och propositioner.
Övriga frågor
Mötets avslutande.
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§ 9.5

Motioner skall vara styrelsen tillhanda före den 31 december inför Årsmötet
kommande år.

§ 9.6

I frågor av särskild betydelse för föreningens verksamhet och ekonomi föreligger
beslutsförhet för årsmötet om en tredjedel av föreningens medlemmar är
närvarande eller avlägger röst genom fullmakt.
Alla omröstningar är giltiga oavsett antalet deltagare i en omröstning, såvida inte
ordföranden för mötet i samband med omröstningen, till följd av en begäran gjord
av minst fem medlemmar innan omröstningen inletts, förklarar att beslutsförhet
inte föreligger. Om närvarokontroll visar att beslutsförhet inte föreligger, ska
omröstningen tas upp på dagrodningen till nästföljande ordinarie eller extra
årsmöte.
Frågan om beslutsförhet ska inte tillämpas vid omröstningar om procedurfrågor
eller vid budgetfrågor vid årsmöte, utan endast vid omröstningar i sakfrågor.
Ledamöter som begärt att beslutsförheten ska fastställas ska vara närvarande vid
mötet när denna begäran framställs.

§ 10

Stadgeändring

§ 10.1

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte.
2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets
giltighet.

§ 11

Klubbens upplösning

§ 11.1

Skulle fråga om klubbens upplösning uppstå, skall beslut därom fattas vid två på
varandra följande årsmöten och stödjas av minst ¾ majoritet av antalet medlemmar.
När beslut om upplösning slutgiltigt fattas skall styrelsen erhålla direktiv av årsmötet
hur klubbens tillgångar, såväl ekonomiska som materiella skall disponeras.
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