
STADGAR KOLSUNDETS BÅTKLUBB

§1 Namn

Kolsundets båtklubb, KBK, är en sammanslutning för båtintresserade
medlemmar inom Tuna Samfällighetsförening i Strängnäs kommun.

§2 Ändamål och syfte

Båtklubbens ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom:

§2.1 att tillvarata båtägarnas intressen i frågor som rör bl.a.
småbåtshamnar och uppläggningsplatser.

§2.2 att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala 
myndigheter och organisationer.

§2.3 att genom upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet
§2.4 att genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för 

medlemmarnas trevnad.

§3 Medlemskap

§3.1 Medlemmar inom Tuna Samfällighetsförening som har skriftligt
köpekontrakt på tomt och båtplats är medlem och har rättighet till
kostnadsfri båtplats på 2,20 meters bredd vid båtbrygga. 
Vid inskrivning i båtklubben skall kontraktet uppvisas.

§3.2 Nya medlemmar kan endast antas då ytterligare båtplatser finns 
tillgängliga.

§3.3 Genom beslut på ordinarie stämma kan medlem, efter förslag av
styrelsen, utses till hedersmdlern, befriad från medlemsavgift.

§3.4 Medlem, som inte inom 1 månad efter avisering från kassören
erlägger beslutad avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha
utträtt ur klubben.

§3.5 Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller
dess anseende utesluts ur klubben.

§4 Beslutande organ

Båtklubbens beslutande organ är:
§4.1 Årsmötet
§4.2 Extra möte
§4.3 Styrelse

Stadgar Kolsundets Båtklubb KBK reviderade år 2018



STADGAR KOLSUNDETS BÅTKLUBB

§5 Verksamhetsår

Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden mellan
01.07 - 30.06

§6 Uppgifter till Båtförbundet

Båtklubben skall årligen insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter.

§7 Avgifter

Medlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter såsom 
medlemsavgift, båtplatsavgift m.m. senast en månad efter debiteringen. 
Medlem med båtplatskontrakt har rättighet till kostnadsfri båtplats pä 2,20 
meters bredd vid båtbrygga.

§8 Båtplatsutdelning

§8.1 Hamnkapten fördelar båtplatserna efter behov och storlek på båt. 
§8.2 Hamnkapten har rättighet att flytta medlems båtplats under hela året. 

Medlem ska informeras minst 14 dagar före verkställningen.
§8.3 Önskar medlem annan båtplats, anmäls detta skriftligen till 

Hamnkaptenen.
§8.4 Hamnkaptenen ska skriftligen informeras om medlem hyr ut sin båtplats

och till vem senast den 1 maj.

§9 Årsmöte

§9.1 Årsmöte avhålls årligen senast under september månad, om möjligt i 
anslutning till Tuna Samfällighetsförenings årsmöte.

§9.2 Kallelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, föredragningslista,
kommitteers rapporter, inkomna motioner, förslag och framställningar, 
samt valberedningens förslag utsänds senast två veckor före årsmöte.

§9.3 Medlem äger vid årsmöte en röst

Stadgar Kolsundets Båtklubb KBK reviderade år 2018



STADGAR KOLSUNDETS BÅTKLUBB

§9.4 Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
a) val av ordförande
b) fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
c) val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets 
protokoll.
d) behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltning.
e) behandling av revisorns berättelse.
f) beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
g) fastställande av inkomst- och utgiftsstat (medlemsavgifter m.m.)
h) val av styrelsen enligt § 11.
i:a) val av revisor enligt § 12.
i:b) val av revisorsuppleant
j) val av valberedning enligt § 13
k) övriga val
l) behandling av motioner samt förslag och framställningar från 
styrelsen.
m) behandling av förslag till årsprogram.
n) övriga ärenden.

§10 Extra möte

§10.1 Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om 1/3 av
båtklubbens medlemmar gör frarnställning härom.

§ 10.2 Kallelse till extra möte utsänds två veckor före dess avhållande.
Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande,
föredragningslista samt handlingar gällande det eller de ärenden som
önskas behandlade.

§11 Styrelse

§11.1 Styrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:
att representera båtklubben
att vara båtklubbens verkställande organ
att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt
att föreslå inkomst- och utgiftsstat.
att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi.
att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella
uppgifter.
att ansvara året om för en aktuell båtplatslista som skall finnas på
anslagstavla i båthuset vid stora hamnen.
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§11.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
Ordförande samt 3 ordinarie ledamöter, samt en suppleant.
Ordföranden väljs på årsmötet med jämnt årtal, övriga ledamöter väljs 
vid udda årtal. Ordförande samt ordinarie ledamöter väljs för en tid av 
två år, suppleant för en tid av ett år.

§11.3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av tre 
ledamöter.

§11.4 Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och hamnkapten.
§11.5 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är 

närvarande.

§12 Revision

§12.1 Båtklubbens verksamhet granskas av en revisor, vilken väljes för en tid 
av två år.
Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

§12.2 Kassören skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till 
revisorn senast fyra veckor före årsmöte.

§13 Valberedning

§13.1 Valberedningen består av två ledamöter, valda av årsmötet för en tid av
ett år. Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.

§13.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre
veckor före årsmötet.

§14 Kommittéer och arbetsuppgifter

Inrättande av stående kommitteer beslutas av årsmöte, som även med
ett års mandattid tillsätter ordförande i sådan kommitté.
Ledamöter i sådan kommitté utses av styrelsen.
Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen.

§15 Beslut och val
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i 
dessa stadgar särskilt föreskriven.
Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall att vid val någon 
fordrar sluten sådan.
Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
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§16 Firmateckning

§16.1 Båtklubben som firma tecknas av ordföranden i förening med endera av
sekreteraren eller kassören.

§16.2 Styrelsen kan bevilja kassören behörighet att, utöver vad som ovan 
sagts, ensam utkvittera medel på båtklubbens Bank- och 
postgiroräkningar och till båtklubben ankommande värdehandlingar.

§17 Emblem och förtjänsttecken

För båtklubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade 
bestämmelser.

§18 Stadgeändring

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

§19 Båtklubbens upplösning

§19.1 Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med
3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra 
följande årsmöten.

§19.2 Upplöses båtklubben överföres eventuella tillgångar tlll Tuna
Samfällighetsförening
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