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Stadgar för Brandholmens Båtklubb
§1

Ändamål
Klubbens namn är Brandholmens Båtklubb (BBK). Klubben bildades 1968 under
namnet Brandholmens båtuppläggningsklubb. Klubben är en allmännyttig, ideell
förening som har till ändamål att främja det lokala båt- och friluftslivet. Klubben ska
verka för god miljö samt ett gott kamratskap bland medlemmarna, samt på ett
professionellt sätt förvalta anläggningarna vid Brandholmen i Nyköping.
Klubbens område, vars omfattning framgår av karta som finns hos styrelsen, är avsett
för aktiv utbildning i båtskötsel och båtliv, jämte förvaring och arbete med egna båtar.
Klubben ska vara politiskt och religiöst obunden.

§2

Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av envar, som har med klubben sammanfallande intresse.
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt. Medlemskap prövas av styrelsen efter
att erforderlig inträdesavgift har erlagts.

§3

Ansvarsfrågor
Medlems båt ska vara brand- och ansvarsförsäkrad. Intyg på erlagd försäkringspremie
ska uppvisas för styrelsen eller för funktionsansvarig för brandskydd- eller elsäkerhet
på anmodan. Avsaknad av giltig försäkring är skäl för uteslutning, samt förhindrar
medlems nyttjande av klubbens traktorer för transport.

§4

Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår. Årsmöte ska hållas i
månaderna februari eller mars en gång per år.

§5

Styrelsen
Klubbens styrelse ska ha sitt säte i Nyköping. Styrelsen ska bestå av en ordförande och
sex ledamöter samt två suppleanter, som alla väljs av årsmötet. Styrelsen är
beslutsmässig när minst fyra hälften av antalet ledamöter är närvarande. All röstning
ska vara öppen. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder
på kallelse från ordföranden. Styrelsen äger rätt att under mandatperioden justera
ansvarsuppgifter inom sig. Detta gäller dock inte ordföranden.
Styrelsens ordförande och ledamöter väljs för en mandattid på 2 år.

Brandholmens Båtklubb

Leveransadress:

Jourtelefon:

Internet:

Bankgiro:

Box 244
611 25 NYKÖPING

Pontongatan 4
611 62 NYKÖPING

0707-81 82 99

www.brandholmen.se

5109-1189

Telefon klubbhuset:

E-post:

Org.nr:

0155-26 66 70

info@brandholmen.se

819000-5952

BBK

§6

STADGAR
2020-02-24
20xx-xx-xx

2(7)
Godkända
Fastställda

Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska:
− Bevaka och tillvarata klubbens intressen,
− verkställa beslut av årsmöte eller medlemsmöte,
− behandla till styrelsen hänskjutna frågor och ärenden,
− förvara och förvalta klubbens tillhörigheter och tillgångar,
− svara för att klubbens anläggningar och utrustningar är försäkrade,
− föra aktuell förteckning över klubbens medlemmar,
− svara för uppbörd av avgifter till klubben och svara för klubbens ekonomi i övrigt,
− svara för information till klubbens medlemmar samt svara för kontakter med
myndigheter och andra instanser,
− upprätta och fastställa regler och anvisningar för klubbens anläggningar och
utrustningar (ordningsregler),
− årligen upprätta verksamhetsberättelse och bokslut,
− även i övrigt handla på klubbens vägnar och ta sådana initiativ som gagnar
klubben och dess medlemmar.

§7

Organisation
Styrelsens utformning
Styrelsen består av totalt sju ledamöter. Inom styrelsen utses kassör, vice ordförande,
sekreterare, en ledamot med huvudansvar för anläggningens skötsel och underhåll och
en ledamot med huvudansvaret för uthyrning av lokaler och uteplatser.
Kontaktmän
Årsmötet utser kontaktmän i erforderligt antal som ska bistå medlemmarna, styrelsen,
och funktionsansvariga samt funktionärer genom att löpande kontrollera anläggningen,
gemensam utrustning och områdets status. Kontaktmännen ska medverka till att
klubbens ordningsregler och anvisningar följs.
Styrelsen utser en ledamot med sammanhållande funktion som leder kontaktmännens
arbete. Kontaktmännen väljs för en mandattid på 2 år.
Funktionärer
Funktionsområden av betydelse för klubbens verksamhet utses av styrelsen.
Exempel på funktionsansvar är elsäkerhetsansvarig, traktoransvarig och
brandskyddsansvarig.

§8

Sammanträden och beslutande instanser
Klubbens beslutande instans är föreningsmöte, såsom årsmöte eller medlemsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och
fattar beslut mellan föreningsmötena, utom i frågor som uttryckligen är förbehållna
föreningsmöten. Föreningsmöte ska hållas då styrelsen beslutar härom, eller då minst
tio medlemmar skriftligen och med angivande av motivering begär detta. Kallelse till
föreningsmöte ska ske minst 14 dagar i förväg.
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Ett årsmöte ska behandla följande ärenden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Orientering om budget och verksamhet för nästkommande år
Fastställande av avgifter och arvoden
Behandling av till styrelsen inkomna motioner
Ändring av stadgar
Val av ordförande, 2 års mandattid
Val av övriga ledamöter, 2 års mandattid (6 personer)
Val av styrelsesuppleanter, 1 års mandattid (2 personer)
Val av revisor, 2 års mandattid (1 person)
Val av revisorssuppleant, 1 års mandattid (1 person)
Val av funktionärer, 2 års mandattid
Val av kontaktmän, 2 års mandattid
Val av valberedning, 1 års mandattid (3 personer, varav en sammankallande)
Behandling av ärenden som styrelsen anmält i kallelsen till mötet
Övriga frågor
Mötets avslutande

Vid röstning gäller enkel majoritet. Varje medlem äger en röst. Fullmakt får lämnas,
dock får medlem företräda högst två stycken röster utöver den egna. För att kunna
behandlas av styrelsen ska motion skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra
veckor före dagen för föreningsmöte.
§9

Arbetsplikt
Medlem som förvarar båt, eller disponerar båtplats, är skyldig att i skälig omfattning
(max ca en halv dag årligen) delta i anläggnings-, underhålls- och städningsarbeten,
som beslutas av styrelsen eller kontaktmännen. Den som av någon anledning ej kan
delta är skyldig att erlägga en avgift, vars storlek fastställs av årsmötet.

§10

Avgifter
Årsmötet fastställer storleken på inträdesavgiften, årsavgiften och arbetspliktsavgiften.
Storleken på de övriga avgifterna fastställs av styrelsen. Styrelsen har rättighet att om
så bedöms angeläget för upprätthållande av klubbens verksamhet, besluta om extra
avgifter. Avgifterna gäller normalt för ett verksamhetsår.
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Medlem som inte fullgör sina betalningsskyldigheter kan efter styrelsens prövning
anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan bevilja återinträde om tidigare skuld till
klubben och en ny inträdesavgift erläggs.
§11

Innehav, överlåtelse, uthyrning och utlåning av andel i båthall
Ägandet av andel i båthall (hallfack) förutsätter medlemskap i klubben. Medlem får
som bevis på sitt ägande ett andelsbevis som utfärdas av styrelsen. Företag (juridisk
person) har inte rätt att äga eller nyttja båthall (hallfack).
Medlem får inte äga fler än en andel i båthall (ett hallfack), såvida inte särskilda skäl
föreligger och klubbens styrelse efter ansökan gett tillstånd därtill.
Medlem som beviljats tillstånd från styrelsen och som äger två andelar i båthall
(två hallfack) betalar en årsavgift men i övrigt fulla avgifter för andelarna (hallfacken).
Hallfack får disponeras av annan familjenära person (make/maka, sambo samt
son/dotter under 18 år) med samma adress. Disponeras hallfack, eller del av hallfack,
av annan person än de angivna, ska denne vara medlem i klubben och betala
inträdesavgift och årsavgift. Den hyra som tas ut av hyresgästen får inte överstiga den
årsavgift som föreningen tar ut. Hyrs halva hallfacket ut får därmed bara halva
årsavgiften tas ut. Ägaren av andel (hallfack) i båthall är skyldig att meddela klubbens
styrelse om sådan annan person disponerar hallfack eller del av hallfack.
Andelsägare är skyldig att svara för sin andel/sina andelar i båthall (hallfack) av
erforderliga underhållskostnader, samt erlägga fastställda avgifter. Andelsägare, som
inte fullföljer sina åtaganden, vägrar följa utfärdade anvisningar, utnyttjar sin andel i
förvärvssyfte, eller på annat sätt skadar klubbens verksamhet, kan efter beslut av
styrelsen uteslutas ur klubben. Medlems andel i båthall (hallfack) försäljes därefter
genom klubbens försorg och avräkning sker med den uteslutna medlemmen.
Vid överlåtelse av andel i båthall (hallfack) ska styrelsen skriftligen underrättas och
överlåtelsen ska ske till medlem i klubben eller till blivande medlem i klubben.

§12

Disponering av uteplats
Medlem/innehavare av uppläggningsplats utomhus (uteplats), som inte utnyttjar
uteplatsen för vinteruppläggning ska meddela uthyrningssektionen detta, samt upplåta
uteplatsen till klubbens förfogande. Behöver medlemmen en ny uteplats får han det i
den mån av att det finns någon ledig. Finns särskilda skäl till att inte utnyttja
uteplatsen kan styrelsen dock bevilja sådant tillstånd. Tillståndet ska då vara skriftligt
med datum angivet för den aktuella tiden.
Uteplats får disponeras av annan familjenära person (make/maka, sambo samt
son/dotter under 18 år) med samma adress. Disponeras uteplats, eller del av uteplats,
av annan person än de angivna, ska denne vara medlem i klubben och betala
inträdesavgift och årsavgift. Innehavaren av uteplats ska meddela klubbens styrelse
om sådan annan person disponerar uteplatsen eller del av uteplatsen.
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Tillträde till båthall (hallfack)
Styrelsen har rätt att besluta om genomförandet av oanmäld besiktning av medlems
båthall (hallfack). Besiktningen ska alltid genomföras av minst två personer. Protokoll
upprättas där de närvarandes namn, datum samt besiktningens syfte och slutsats
framgår. Andelsinnehavaren ska meddelas efteråt.
Styrelsen eller representant för anläggningssektionen äger rätt att besluta om tillträde
till samtliga båthallar (hallfack) då underhåll eller andra arbeten så kräver.

§14

Medlems åtagande och uteslutning
Medlem åtager sig att acceptera och efterkomma de ordningsregler och anvisningar
som klubbens styrelse utfärdar. Ohörsamhet kan medföra uteslutning ur klubben.
Medlem, som visat sig motverka de syften och ändamål för vilken klubben arbetar,
kan uteslutas ur klubben.
Medlem, som styrelsen avser att utesluta ur klubben, äger rätt om denne så önskar att
föra sin talan inför föreningsmöte. I sådant fall avgör föreningsmötet om uteslutningen
ska verkställas.

§15

Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av ordföranden i förening med
annan styrelseledamot. I löpande förvaltning tecknas föreningen av ordförande, kassör
och ansvarig för anläggningens skötsel, var för sig.

§16

Ordningsregler
Styrelsen utarbetar och utfärdar ordningsregler för området, båthallar samt
handhavandet av båtar och annan egendom som förvaras i båthallar och på området.
Ordningsreglerna kan, då behov uppkommer, ändras, förnyas eller kompletteras av
styrelsen. Förändringar i ordningsreglerna ska snarast delges samtliga medlemmar i
klubben. Ordningsreglerna är ett komplement till klubbens stadgar. Alla medlemmar
är alltid skyldiga att känna till innehållet i gällande ordningsreglerna avseende de delar
som är relevanta med hänsyn till medlemmens aktiviteter. Medlemmarna är också
skyldig att se till att även personer som inte är medlemmar och som vistas inom
klubbens område följer klubbens regler och föreskrifter.

§17

Tvister
Tvist vid tillämpningen av dessa stadgar med tillhörande ordningsregler ska slutligt
avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares regler för förenklat
skiljeförfarande. Tvist rörande uteslutning av medlem kan på den berörde
medlemmens skriftliga begäran avgöras av allmän domstol.
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Ändring av stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar ska vara inlämnade till ordförande senast trettio
dagar före föreningsmöte. Stadgeändring ska beslutas av två på varandra följande
föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Två tredjedels (2/3) majoritet av de
närvarande medlemmarna erfordras för beslutets giltighet. Mellan besluten ska minst
trettio dagar förflyta.

§19

Föreningens upplösande
Beslut om klubbens upplösande ska behandlas på två på av varandra följande möten,
vartill samtliga medlemmar kallats, varvid i kallelsen ska anges att frågan om
föreningens upplösande kommer att behandlas. Beslutet är giltigt om tre fjärdedels
(3/4) majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar är för upplösning. Röstning
med fullmakt är ej tillåten. Vid föreningens upplösande ska kvarvarande tillgångar
tillfalla Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet).

BBK

STADGAR
2020-02-24
20xx-xx-xx

7(7)
Godkända
Fastställda

Revisionsförteckning
Datum

Paragraf

Revideringen omfattar

Uppdaterad

2020-02-24

2012-02-27
2011-02-28

11 §
11 §

2009-02-23

12 §

2009-02-23

11 §

2009-02-23

10 §

2008-01-31
2008-03-31
2008-01-31
2008-03-31

8§

2008-01-31
2008-03-31
2008-01-31
2008-03-31

5§

Borttagning av begreppet sektioner
Justering av styrelsens utformning, val av sektionoch funktionärer tas bort.
Beslut om att inte införa Hedersmedlemskap –
Förra årets ändring tas därför bort.
Hedersmedlemskap införs
Val av nominerade hedersmedlemmar
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift
Styrelsen föreslår att antalet
revisorer/revisorsuppleanter minskas till 1 ordinarie
och en suppleant. Förslaget accepterades av
årsmötet och föreningsmötet enligt datum till höger.
Ändringen fastställs av årsmötet
En komplettering av paragrafen med att juridisk
person (företag) inte har rätt att äga eller nyttja
båthallarna i föreningen
Ändring av besittningsrätt utan att använda
båtplatsen – nuvarande regel om 2 år tas bort och
ersätts av ett ansökningsförfarande med särskilda
skäl som kan beviljas av styrelsen.
Förtydligande om ägare, antal andelar och
uthyrning
Meningen: ”Avgifterna ska vara betalda senast den
31 januari, såvida inte annan tidpunkt särskilt
angivits tas bort”
Klubbens beslutande instans är föreningsmöte,
såsom årsmöte eller medlemsmöte
Styrelsen ska bestå av 3 sektioner,
utbildningssektionen togs bort och uppgiften ligger
på medlemssektionen. Förändringar i
kontaktmännens uppgift och ansvar
Årsmötet ska utse 3 sektionsansvariga

2020-02-24
20xx-xx-xx

2016-02-29

2§
5§
7§
8§
10§
2§
8§
10§
8§

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är lika
med kalenderåret. Årsmöte ska hållas i månaderna
februari eller mars en gång per år

2008-03-31

2019-02-25

7§

4§

2019-02-25
2020-02-24
2016-02-29
2016-05-02

2012-03-04
2011-03-20

2010-07-19

2010-07-19
2010-07-19

2008-03-31
2008-03-31

2008-03-31

