Stadgar för Torsby Båtklubb
Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i
Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003.
§1

Föreningens ändamål o säte

§ 1.1
Ändamål
Torsby Båtklubb är en allmännyttig förening och har till ändamål att tillvarata
medlemmarnas intressen i anslutning till samt främja båtlivet. Torsby Båtklubb skall
verka för god sjösäkerhet, god miljö samt gott kamrat- och sjömanskap.
§ 1.2
Säte
Förening Torsby Båtklubbs säte är Torsby.
§2

Medlemskap

§ 2.1

Ansökan och antagning av medlem

Ansökan om medlemskap i Torsby Båtklubb skall ske skriftligt till styrelsen vilken
beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som
ansluter sig till ändamålen för Torsby Båtklubb.
§ 2.2
Medlemskategori
Medlemmar är enskilda aktiva medlemmar som är 16 år och äldre.
§ 2.3
Medlemmens rättigheter
Medlem får utnyttja anläggningar och utrustning samt deltaga i Torsby Båtklubbs
verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till plats av Torsby Båtklubb
disponerad hamn eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 12.
§ 2.4
Medlemmens skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa Torsby
Båtklubbs stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna
framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar Torsby Båtklubbs
tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Utförs inte arbetsplikten skall
medlemmen betala en ersättning per utebliven arbetsdag. Ersättningens storlek för
utebliven arbetsdag fastställes på ordinarie årsmöte. Medlemmens båt bör vara
ansvarsförsäkrad. Se vidare § 12.
§ 2.5
Medlemmens utträde
Medlem som vill utträda ur Torsby Båtklubb skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens
prövning anses ha utträtt ur Torsby Båtklubb.
§ 2.6
Uteslutning av medlem
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur
Torsby Båtklubb om medlem
- Motverkar Torsby Båtklubbs ändamål
- Skadar Torsby Båtklubbs intressen
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Inte fullgör de skyldigheter som är stadgade och beslutade
Gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller
utom Torsby Båtklubbs disponerade anläggningar/område att dess anseende
äventyras
För sådant beslut krävs minst 2/3 av de på föreningsmötet närvarande medlemmar.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall
behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen
som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla
styrelsens motivering till uteslutningen.
Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos
båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit Torsby Båtklubb
till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.
§3
Beslutande instanser
Torsby Båtklubbs beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie
föreningsmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder Torsby
Båtklubb och fattar beslut mellan föreningsmöten utom frågor som är uttryckligen
förbehållna föreningsmöten. Se § 8
§4
Verksamhetsår
Torsby Båtklubbs verksamhetsår omfattar perioden 1 oktober – 30 september.
§5
Avgifter
Samtliga föreningsavgifter fastställes av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter
beslut på föreningsmöte.
§6
Betalning
Föreningsavgifterna skall vara Torsby Båtklubb tillhanda senast det datum som står
angivet på fakturan.
Senaste betalningsdatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid
påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.
§7

Föreningsmöten

§ 7.1
Antal möten
Förutom årsmöte skall minst ett föreningsmöte hållas under verksamhetsåret.
Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för
mötena.
§ 7.2
Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före
mötet. Kallelse sker via annons i lokalt annonsblad inom Torsby Båtklubbs
hemort/verksamhetsområde och vid behov via e-post, via fax eller via brev i nämnd
ordning till enskild medlem.
§ 7.3
Förslag till dagordningspunkt/motion på föreningsmöte
Medlem, som vill ha ett särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 8
veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till föreningsmötet skriftligen
anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till
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varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. Styrelsen skall behandla ärendet
skyndsamt.
§ 7.4
Årsmöte
Årsmötet skall hållas årligen före utgången av februari månad.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1 Årsmötet öppnas av Torsby Båtklubbs ordförande.
2 Val av ordförande för årsmötet.
3 Val av sekreterare för årsmötet.
4 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare för årsmötet.
5 Fastställande av röstlängd för årsmötet.
6 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
7 Fastställande av dagordning för årsmötet.
8 Anmälan av föregående årsmötesprotokoll och verksamhetsårets
föreningsmötesprotokoll.
9 Föredragning av styrelsen av verksamhets- och förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret .
10 Föredragning av resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret.
11 Revisorernas berättelse.
12 Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret.
13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
14 Inkomna propositioner och motioner.
15 Fastställande av verksamhetsplan , aktiviteter och åtgärder för det nya
verksamhetsåret.
16 Fastställande av avgifter, regler och priser för återköp av bryggplats samt budget
för det nya verksamhetsåret.
17 Bestämmande av antalet styrelsemedlemmar.
18 Val av tre styrelsemedlemmar vid jämna år och val av de resterande antalet
styrelsemedlemmar vid udda år.
19 Val av Torsby Båtklubbs föreningsordförande samt inom vald styrelse
föreningskassör, tillika firmatecknare var för sig för det nya verksamhetsåret.
20 Val av två revisorer. En väljs vid jämna år och en väljs vid udda år samt en
revisorssuppleant varje år.
21 Val av två ordinarie ledamöter samt en suppleant till valberedningen. Alla väljes
på ett år.
22 Val av eventuella övriga klubbfunktionärer såsom förbundsråd,
kommunikationsansvarig, båtregisteransvarig, besiktningsmän samt eventuellt
flera ombud vid behov.
23 Besluta om arvoden för på årsmötet valda ledamöter och funktionärer.
24 Övriga frågor som är till gagn och nytta för Torsby Båtklubbs verksamhet.
25 Mötets avslutande.
§ 7.5
Övriga ordinarie föreningsmöten
Övriga ordinarie föreningsmöten bör hållas under tredje eller fjärde kvartalet. Vid
föreningsmötet skall följande ärenden behandlas:
Vid föreningsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1 Mötet öppnas av Torsby Båtklubbs ordförande.
2 Val av sekreterare för mötet.
3 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare för mötet.
4 Fastställande av röstlängd för mötet.
5 Fråga om mötet är behörigen utlyst.
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Fastställande av dagordning för mötet.
Anmälan av föregående föreningsmötesprotokoll.
Rapport från styrelsen om Torsby Båtklubbs verksamhet och ekonomi.
Behandla och eventuellt besluta om de inkomna förslag och ärenden som är till
gagn och nytta för Torsby Båtklubbs verksamhet. De inkomna ärenden skall
finnas med i kallelsen i mötet.
10 Övriga frågor som är till gagn och nytta för Torsby Båtklubbs verksamhet.
11 Mötets avslutande.
§7.6
Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner
detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 10 % av Torsby
Båtklubbs medlemmar.
Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen
föranlett extra föreningsmötet.
1 Mötet öppnas av Torsby Båtklubbs ordförande.
2 Val av ordförande för mötet.
3 Val av sekreterare för mötet.
4 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare för mötet.
5 Fastställande av röstlängd för mötet.
6 Fråga om mötet är behörigen utlyst.
7 Fastställande av dagordning för mötet.
8 Anmälan av föregående föreningsmötesprotokoll.
9 Kort rapport från styrelsen om Torsby Båtklubbs verksamhet och ekonomi.
10 Behandla och besluta om de ärenden som är anledningen till detta extra
föreningsmöte. De inkomna ärenden skall finnas med i kallelsen i mötet.
11 Mötets avslutande.
§ 7.7
Rösträtt, beslut och val
Varje medlem som fyllt 16 år och betalat gällande föreningsavgifter för
verksamhetsåret har rösträtt på Torsby Båtklubbs års- och föreningsmöte.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats av valberedningen.
Rösträtten är personlig men får utövas genom för en (1) annan medlem genom
fullmakt.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet av på mötet närvarande medlemmar där
inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som
biträds av ordförande för föreningsmötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som vinner
efter lottning.
§8

Styrelse och förvaltning

§ 8.1
Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen kan bestå av 5 – 7 medlemmar. Styrelsens ordförande och föreningens
kassör väljs på årsmötet. De övriga valda styrelseledamöterna utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, bryggfogde, klubbmästare och eventuellt övriga funktioner
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vid ett protokollfört konstituerande styrelsemöte snarast/direkt efter det ordinarie
årsmötet.
§ 8.2
Styrelsen skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat,
dock minst 4 gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är
närvarande.
För styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat
sig.
Reservationen skall antecknas i mötesprotokollet
Det åligger styrelsen att:
1 Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
2 Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer, medlemmar
eller till anställd personal.
Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos
sekreteraren.
3 Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
4 Representera Torsby Båtklubb.
5 Förvalta Torsby Båtklubbs anläggningar, egendom och medel.
6 Besluta om antagning/uteslutning av medlem.
7 På föreningsmöten föredra de av styrelsen fattade beslut.
§9
Revisorer
Torsby Båtklubb skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmötet.
Revisorerna skall fortlöpande granska styrelsens förvaltning och Torsby Båtklubbs
räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 10
Valberedning
Valberedningen består av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och en
suppleant. Samtliga väljes vid årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
1 Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är
föremål för val och till övriga poster som eventuellt kan bli vakanta.
2 Motta nomineringar från Torsby Båtklubbs medlemmar.
3 Själva aktivt söka lämpliga kandidater till klubbens funktionärer.
4 Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater
Valberedningens förslag skall vara klart och tillgängligt för medlemmarna senast då
kallelsen sändes ut till årsmötet.
§ 11
Förtjänsttecken och emblem
För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser.
Torsby Båtklubbs standert och emblem får endast föras respektive bäras av medlem i
Torsby Båtklubb.
Torsby Båtklubbs standert/emblem skall föras på väl synligt och lämpligt ställe på
medlemmens båt.
§ 12
Hamnar, uppläggningsplatser och andra anläggningar
För förhållanden vid Torsby Båtklubbs hamn och/eller uppläggningsanordningar
finnes särskilt av Torsby Båtklubb utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs på
föreningsmöte.
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§ 12:1
Bryggplats
För att äga eller hyra bryggplats vid Torsby Båtklubbs anläggningar så skall man
vara medlem i Torsby båtklubb.
§ 12:2
Nycklar
Äger eller hyr medlem bryggplats så har medlemmen ansvar för de av Torsby
Båtklubb utlämnad klubbnyckel som går till Torsby Båtklubbs anläggningar.
§ 12:3
Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning av bryggplats kan ske efter godkännande av styrelsen och
bryggfogden som har att ta hänsyn till eventuellt kölista för bryggplats.
Bryggplatsägaren betalar bryggplatsavgiften till Torsby Båtklubb.
§ 12:4
Uppsägning av bryggplats
Uppsägning av bryggplats skall inlämnas skriftligen till Torsby Båtklubbs styrelse
före den 31 december för kommande säsong.
§12:5
Beordrad arbetsplikt
Bryggplatsägare eller båtägare som hyr bryggplats av bryggplatsägare skall utföra de
av Torsby Båtklubbs styrelse beordrad arbetsplikt.
§12:6
Arbetsplikt
Arbetsplikten kan bestå av underhåll av Torsby Båtklubbs anläggningar,
vakthållning av anläggningar, funktionär vid arrangemang m m.
§ 12:7
Båtens identitet
Bryggplatsägaren eller båtägare som hyr bryggplats av bryggplatsägare anmäler till
Torsby Båtklubbs styrelse båtens typ, namn, längd, bredd, höjd, djupgående,
motorstyrka, segelyta mm.
§ 12:8
Båtens storlek vid bryggplatsen
Båtens totala längd, dvs. från den förligaste punkten till den akterligaste punkten,
plus 0,5 meter får inte överstiga den anvisade och köpta bryggplatsens längd.
§ 12:9
Erhålla bryggplats
Anmälan om önskan att köpa/hyra bryggplats vid Torsby Båtklubbs anläggningar
skall ske skriftligt på särskild blankett till Torsby Båtklubbs styrelse.
§ 12:10
Vinterliggare
Det är förbjudet att ha båt förtöjd och liggande vid Torsby Båtklubbs bryggor
vintertid.
§ 12:11
Mista bryggplats
Utesluten medlem mister rättan att äga/hyra bryggplats vid Torsby Båtklubbs
anläggningar
§ 12:12
Återköp av bryggplats
Återköp av bryggplats sker enligt de på ett årsmöte senaste fastställda regler och
priser.
§ 12:13

Styrelsen disposition av bryggan
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Torsby Båtklubbs styrelse äger alltid rätt att disponera, flytta om båtar m m på
Torsby Båtklubbs anläggningar för underhåll, reparationer mm som kan vara
nödvändigt och gagnar Torsby Båtklubbs verksamhet.
§ 12:14
Övrigt
Medlem skall alltid iakttaga största möjliga hänsyn och försiktighet av Torsby
båtklubbs egendom och anläggningar samt övriga båtar och egendom som finns på
Torsby Båtklubbs anläggningar.
Medlem är skyldigt att snarast rapportera skador, risk för skada och andra
olägenheter på Torsby båtklubbs anläggningar och övriga båtar och egendomar till
styrelsen, allt i syfte att få ett säkert och trevligt sjöliv.
§ 13
Anslutning och uppgifter till båtförbund
Torsby Båtklubb skall vara ansluten till samt årligen insända de av förbundsstyrelsen
för Svenska Båtunionen begärda uppgifter beträffande styrelsesammansättning,
medlemsantal och båtantal enligt senaste årsredovisning.
§ 14
Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst av 2/3
majoritet av de på mötet närvarande medlemmar vid två på varandra följande
föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan
paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 15
Torsby Båtklubbs upplösning
Förslag till Torsby Båtklubbs upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och
detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet av de på mötet närvarande
medlemmar vid två på varandra föreningsmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall
förfara med Torsby Båtklubbs kvarvarande tillgångar och handlingar.

Torsby Båtklubbs ordningsföreskrifter
Stadgebilaga
De här nedan förtecknade rubrikerna räknas inte upp i angelägenhetsordning och
kan tas med efter Torsby Båtklubbs egen prioritering.
Första stycket innehåller mer allmänna och kanske viktigare regler som bör tas upp i
bilaga till stadgarna.
1 Andrahandsuthyrning av platser i hamn
2 Anmälan - uppsägning av platser i hamn och uppläggningsområde
3 Anmälan av iakttagelser från sjön som kan beröra allmänheten beträffande sjövett
och säkerhet
4 Anmälan om iakttagelser som berör Torsby Båtklubbs alla anläggningar inom
verksamhetsområdet.
5 Arbetsplikt - hamn, uppläggningsområde, vakt m m.
6 Båtbyte (större - mindre - segel - motor)
7 Bestämma utseendet av Torsby båtklubbs standert (=varumärket)
8 Försäkring (ansvar)
9 Klubbholme/hamn (Faktoriet, Oleby, Vigselsand och ev andra platser)
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10 Klubbhus och nyttjanderegler. Uthyrningsregler till annan part.
11 Kölista, byte båtplats m m
12 Miljöanläggningar på det av Torsby Båtklubb disponibla platser, hur använda
och vad som får lämnas
13 Ordningsregler för Torsby Båtklubbs hamnar och uppläggningsanläggningar
14 Platsfördelning vinter och sommar
15 Klubbhus, bryggor och hamnansvar (uthyrning m m)
16 Slip, vinsch och kranansvar
17 Vakthållningsregler och vaktinstruktioner på Torsby Båtklubbs anläggningar
18 Vinterliggare i sjön
Andra stycket tar upp mer speciella föreskrifter som för vissa klubbar kan vara mer
eller mindre angelägna och utgör även exempel på vad som ytterliggare kan tas med.
1 Användning av anläggningar som hör till Torsby Båtklubb
2 Bojkättingar - krav på dimensioner, kontrollperioder
3 Elkraft - kostnader, nyttjande, säkerhet
4 Regler för bunkring av vatten och drivmedel
5 Fiske från bryggor och på klubbholme/brygga
6 Gästplatser - antal, var, hyra, Freja,
7 Identitetsmärkning av båtar - i hamn och på uppläggningsområde
8 Trafik inom klubbområden - hamn och uppläggningsområde
9 Täckningsmaterial - krav om kvalitet, utseende (färg presenning), placering på
uppläggningsområde, hur, var m m
10 Y-bommar - nyttjanderätt (Torsby Båtklubbs eller båtägarens) särskild
hyreskostnad, förankringskrav i bryggor, tillstånd att använda, beviljas av vem m
m
11 Samarbete med båtförbund och andra båtklubbar.
Dessa nya och reviderade stadgarna är enhälligt antagna första gången på Torsby
Båtklubbs ordinarie årsmöte på Info-center i Torsby 2003-10-05.
Dessa nya och reviderade stadgarna är enhälligt antagna en andra gången och
därmed slutgiltigt fastställda på Torsby Båtklubbs extra föreningsmöte på Info center i Torsby 2003-11-16.
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