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Stadgar för TUREBERGS BÅTKLUBB 
ansluten till Saltsjön Mälarens Båtförbund 
Första utgåva 1933, senaste revidering Februari 2013 
 
§ 1 ÄNDAMÅL 
 
Klubbens ändamål är att som allmännyttig ideell förening bedriva 
båtsportverksamhet på uppdrag av sina medlemmar. Klubben skall bevaka och 
tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av båtägare 
och utövare av båtsport. Klubben skall verka för att klubbens medlemmar utbildas i 
färdigheter för utövande av båtsport, verka för en god gemenskap och samhörighet 
bland medlemmarna samt ställa hamn- och varvsområde i Edsviken och 
klubbholme i Stockholms skärgård till medlemmarnas förfogande. 
 
MEDLEMSKAP 
 
§ 2 Medlemskategorier 
 
AKTIVT–medlemskap 
– medlem som innehar bryggplats och/eller vinteruppläggning. 
PASSIVT–medlemskap 
– medlem som ej innehar bryggplats eller vinteruppläggning. 
FAMILJE–medlemskap 
– medlem över 18 år som har någon AKTIV–medlem i familjen och 
som deltar i eller stödjer klubbens verksamhet. 
JU�IOR–medlemskap 
– medlem under 18 år som har någon AKTIV–medlem i familjen. 
Anm.: Med begreppet ”familjen” avses familjeförhållanden såsom maka/make, sambo och 
deras barn. 

 
§ 3 Förutsättningar för medlemskap 
 
§ 3.1 Medlemskap är personligt och kan ej överlåtas till annan. Undantag från denna 
regel kan endast göras för efterlevande maka/make och sambo, som önskar utnyttja 
medlemskapet för egen räkning. 
§ 3.2 Styrelsen kan som medlem anta person som 
– inlämnat skriftlig ansökan om medlemskap 
– erlagt fastställda avgifter samt i övrigt av styrelsen ansetts lämplig. 
§ 3.3 Om flera personer är ägare till en och samma båt skall en av dem utses att vara i 
klubben registrerad huvudägare – och såsom sådan vara skyldig att fullgöra 
båtägares alla skyldigheter gentemot klubben som följer av aktivt medlemskap. 
Övriga ägare behöver ej vara medlem i klubben. 
§ 3.4 Medlem, som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
§ 3.5 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur 
klubben. 
§ 3.6 Medlem skall följa klubbens stadgar och av styrelsen utfärdade föreskrifter. 
§ 3.7 Medlem skall utföra de arbetsplikter och den vakttjänstgöring som det solidariska 
medlemskapet innebär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 4 Medlems uteslutning 
 
Medlem som ej fyllt kraven i §3.5 och §3.6 eller vid upprepade tillfällen (2 eller 
flera) underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt § 3.5 eller § 3.6 eller § 3.7, 
uppenbart motarbetat klubben, skadat dess anseende eller i övrigt uppträtt 
olämpligt, kan uteslutas ur klubben. Styrelsen skall då skriftligen underrätta 
medlemmen och bereda denne tillfälle att inom 14 dagar efter 
mottagandet komma med skriftlig förklaring. Då den utsatta tidsfristen gått  
 ut, kan styrelsen besluta om uteslutning. Sådant beslut kan om den uteslutne så 
önskar, prövas av årsmötet. Vid uteslutning ur klubben återbetalas ej erlagda 
avgifter. 
 
BESLUTANDE ORGAN 
 
§ 5 Möten 
 
§ 5.1 Årsmöte 
Årsmöte hålls årligen senast under februari månad. Kallelse skall vara tillgänglig för 
medlemmarna via e-meil, hemsida och i klubbstugorna senast en vecka i förväg och skall innehålla dagordning och 
klubbens ekonomiska redovisning. Vid årsmötet utses medlem utom styrelsen till 
mötesordförande. 
Vid årsmöte skall förutom övriga ärenden förekomma: 
1 Föredragande av styrelse– och revisionsberättelser. 
2 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 
3 a) val av styrelse, enligt §7. 
b) val av revisorer, enligt §11. 
c) val av övriga funktionärer, enligt §12. 
d) val av valberedning bestående av två medlemmar som utses för ett år 
4 Behandling av medlemmars motioner, vilka skall vara styrelsen tillhanda 
senast 2 veckor innan årsmötet. 
 
§ 5.2 Annat ordinarie klubbmöte 
Minst ett ordinarie klubbmöte utöver årsmötet skall årligen avhållas. 
Kallelse skall vara tillgänglig för medlemmarna via e-meil, hemsida och i klubbstugorna senast en vecka i förväg och 
skall 
innehålla dagordning samt i övrigt för mötet erforderligt informationsmaterial. 
Vid sådant klubbmöte skall: 
– Avgifter för nästföljande verksamhetsår beslutas. 
– Informeras om förestående sjösättning och torrsättning. 
 
§ 5.3 Extra klubbmöte 
Extra klubbmöte anordnas när styrelsen så finner lämpligt, eller då 1/5 av klubbens 
medlemmar skriftligen begär detta. För att beslut, som fattas vid extra klubbmöte 
skall bli giltigt, skall mötet utlysas senast en vecka i förväg Via e-meil, hemsida och i klubbstugorna. 
 
§ 6 Beslut och val 
 
§ 6.1 Röstberättigad vid klubbmöte är samtliga medlemskategorier enligt §2, utom 
junior–medlem samt begränsning, enligt §11. 
 
§ 6.2 Beslut avgörs genom öppen omröstning. Vid personval skall dock, om någon 
röstberättigad begär det, sluten omröstningen tillämpas. Vid fall av lika röstetal 
äger mötesordföranden utslagsröst. 
 
 
 
 
 
 



 
VERKSTÄLLANDE ORGAN 
 
§ 7 Styrelse och styrelseval 
 
§ 7.1 Klubben företräds av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag skall förvalta 
klubbens fasta tillgångar och medel, förbereda ärenden till års– och andra 
klubbmöten samt verkställa därvid fattade beslut. 
§ 7.2 Styrelsen skall bestå av 7 eller flera ordinarie ledamöter samt en suppleant vilka väljs av årsmötet växelvis 
på två år efter förslag av valberedningen enligt följande: 
 
År 1  
Ordförande  
Sekreterare  
Varvschef  
Suppleant  
 
År 2 
Kassör 
Hamnkapten 
Holmfogde 
Klubbmästare 
Vaktchef 
 
Vice ordförande utses inom styrelsen. 
För sin verksamhet kan styrelsen adjungera funktionärer valda enligt §12. 
 
§ 7.3 Styrelseledamot som icke fullgör sina skyldigheter eller på annat sätt missbrukar 
sin ställning – kan på förslag från övriga styrelsen fråntas sin befattning genom 
beslut av klubbmöte. 
 
§ 8 Styrelsens skyldigheter 
 
§ 8.1 Styrelsen skall 
– organisera samt ansvara för kanslifunktion med uppgift att uppdatera klubbens medlemsmatrikel 
vad avser adresser, avgifter, bryggplatser, vinteruppläggning samt bevaka att 
medlemmarna fullgör sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben. 
– tillse att klubben har gällande ansvarsförsäkring 
– hålla medlemmarna informerade om klubbens verksamhet 
– upprätta och tillhandahålla aktuella ordningsregler för: 
Hamnverksamheten 
Varvsverksamheten 
Klubbholme 
Vakttjänst. 
– fullgöra de åtaganden som följer av klubbens medlemskap i Saltsjön– 
Mälarens Båtförbund samt Sollentuna Båtsport  Union. 
 
§ 8.2 Ordföranden skall opartiskt föra ordet vid såväl klubbmöten som styrelsens 
sammanträden samt då så påfordras vara klubbens representant. 
 
Sekreteraren skall ombesörja kallelser till klubbens sammanträden och vid dessa 
föra noggranna protokoll, handha klubbens korrespondens och underteckna löpande 
ärenden. 
Kassören skall uppbära avgifter, förvalta och ansvara för klubbens medel och 
däröver före noggranna räkenskaper, upprätta och för styrelsen föredra rapport över 
klubbens ekonomiska ställning. Kassören äger inte rätt att göra utbetalningar, som 
inte delegerats av styrelsen. 
Hamnkaptenen skall leda och planera arbetet vid hamnen, vara klubbens materialförvaltare och 
fördela båtplatser samt vid styrelsens och klubbens sammanträden föredra ärenden 
som berör hamnen. 
Varvschefen skall planera och leda arbetet vid varvet (vinteruppläggningsområdet), vid 
sjösättning och torrsättning samt vid styrelsens och klubbens sammanträden föredra ärenden som berör 



varvet. 
Holmfogden skall planera och leda skötsel och tillsyn av klubbholmen och där befintliga anläggningar. 

Klubbmästaren skall planera och leda genomförande av klubbens fester och 
övriga samkväm. 
 
Vaktchefen skall planera och leda och följa upp den vakttjänstgöring som åligger medlemmarna, enligt §18. 
 
§ 9 Firmateckning och styrelsebeslut 
 
§ 9.1 Klubbens ordförande och kassör har rätt att var för sig teckna klubbens firma. 
§ 9.2 Styrelsen är beslutsmässig, då minst en mer än hälften av dess ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal inom styrelsen äger ordföranden utslagsröst. Vid byte 
av kassör eller ordförande som äger rätt att teckna klubbens firma i bank eller 
postgiro skall styrelsen ofördröjligen underrätta vederbörande penninginrättning 
genom protokollsutdrag. 
§ 9.3 Styrelseledamot som varit närvarande vid styrelsemöte är delansvarig för fattade 
beslut såvitt ledamoten ej reserverat sig. 
 
§ 10 Verksamhetsår 
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1/1 – 31/12. 
 
§ 11 Revision 
Minst två revisorer samt en revisorssuppleant väljs på två (2) år vid årsmötet. Vid 
val av revisorer äger styrelsen ej rösträtt. 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Räkenskaperna skall 
varje verksamhetsår revideras av revisorerna, vilka till årsmötet skall avge skriftlig 
revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 
Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av 
revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen. 
 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
 
§ 12 Funktionärer och deras uppgifter 
 
§ 12.1 Nedan nämnda funktionärer väljs vid årsmötet efter förslag av styrelsen för en tid 
av två år. 
En vice hamnkapten med uppgift att biträda hamnkaptenen. 
En vice varvschef med uppgift att biträda varvschefen. 
En vice holmfogde med uppgift att biträda holmfogden. 
Minst fyra funktionärer som medlemmar av en festkommitté med uppgift att 
biträda klubbmästaren. 
§ 12.2 Förutom de ovannämnda kan styrelsen vid behov utse ytterligare funktionärer. 
§ 12.3 Funktionär kan fråntas sin befattning enligt samma regler som styrelseledamöter, 
se §7.3. 
 
EMBLEM OCH UTMÄRKELSER 
 
§ 13 Emblem 
§ 13.1 För klubbens standert, emblem och förtjänsttecken gäller regler se bilaga till stadgarna 

§ 13.2 Klubbens standert och emblem får endast användas av klubbens medlemmar eller person som tilldelats 
klubbens utmärkelse. 

§ 14 Utmärkelser 
§ 14.1 Till hedersmedlem kan styrelsen utse person som gjort klubben särskilt stora 
tjänster. 
§ 14.2 Förtjänstmärke kan klubben tilldela medlem eller annan person som gjort klubben 
särskilt stora tjänster. Förslag om tilldelning av förtjänstmärke skall göras till 
styrelsen. 



Utdelning av förtjänstmärke beslutas av styrelsen. 
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
§ 15 Betalningsskyldighet 
Avgifter till klubben fastställs, enligt §5.2 och skall vara betalda i enlighet med vad 
som anges i för varje år gällande prislista. 
§ 16 Ordningsregler 
För ordningen vid klubbens hamn– och varvsanläggningar samt klubbholme finns 
av styrelsen utfärdade regler. 
Det åligger varje medlem att följa de speciella ordningsregler som meddelats för 
respektive verksamhet. 
 
§ 17 Medlems skyldighet till arbetsinsats 
Aktiv medlem är skyldig att utföra av styrelsen beslutade arbetsinsatser. 
Medlem som inte fullgör ovannämnda skyldigheter påföres avgift enligt fastställd 
prislista. 
 
§ 18 Medlems skyldighet till vakttjänstgöring 
Aktiv medlem är skyldig att fullgöra vakttjänst enligt fastställd vaktlista. 
Medlem som ej fullgör ovannämnda skyldigheter påföres avgift enligt fastställd 
prislista. 
 
§ 19 Medlems nyttjanderätt 
Aktiv medlem får inte överlåta eller upplåta sin hamnplats eller varvsplats till 
annan person. 
För nyttjande av hamn och varvsområde gäller av styrelsen utfärdade regler. 
 
§ 20 Försäkring 
Aktiv medlem är skyldig att ha sin båt ansvarsförsäkrad. 
Klubben fritar sig från ansvar för skada, som icke ersätts av klubbens ordinarie 
ansvarsförsäkring, t ex skada på medlems båt eller bil. 
 
STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING 
 
§ 21 Stadgeändringar 
För beslut om ändring av klubbens stadgar fordras antingen enhälligt beslut vid ett 
ordinarie klubbmöte eller minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
klubbmöten, varav minst ett årsmöte. 
 
§ 22 Klubbens upplösning 
Skulle fråga uppstå om klubbens upplösning, skall eventuellt beslut därom fattas 
med 3/4 majoritet vid två på varandra följande klubbmöten. 
Vid klubbens sista sammanträde skall beslutas hur klubbens eventuella skulder och 
tillgångar skall regleras, samt hur eventuellt lösöre och fasta tillgångar skall 
avvecklas. 
 
 
 

 


