
Värmdöviks Båtklubb - STADGAR 
ANTAGNA VID ÅRSMÖTEN DEN 22 APRIL 1979 OCH DEN 27 APRIL 1980 
MED TILLÄGG I §§3 OCH 13 VID ÅRSMÖTET DEN 31 mars 1986, MED 
TILLÄGG I §§3,6OCH 14 VID ÅRSMÖTET DEN 23 mars 1996 OCH MED 
TILLÄGG I §§9 , NY §14 VID ÅRSMÖTET DEN 22 mars 1997, §§ 1 & 15 VID 
ÅRSMÖTET DEN 25 mars 2000, §§ 1 & 16 VID ÅRSMÖTET DEN 23 mars 
2002,  §§3 & 13 VID EXTRA MEDLEMS-MÖTE DEN 28 september 2002, §§ 
3,6,9 och 15 VID ÅRSMÖTET DEN 22 mars 2003 samt vid EXTRA 
MEDLEMSMÖTE DEN 15 september 2012 - justering av samtliga paragrafer 
exklusive §12 och §16. 
VÄRMDÖVIKS BÅTKLUBB, som bildades den 19 juli 1963, är en 
sammanslutning av båtintresserade medlemmar med fastigheter inom 
Värmdövik Vägförenings område i Värmdö kommun. 
ÄNDAMÅL §1  
 
Att på arrenderad mark anlägga och underhålla bryggor och övriga 
anordningar för förtöjning av båtar. 
Att genom information och praktiska åtgärder verka för ökad sjösäkerhet och 
, främst inom Herrvikens område. 
Att genom olika arrangemang verka för ökad trivsel och sammanhållning inom 
klubben. 
Att representera de lokala båtägarintressena inför myndigheter och 
organisationer. 
MEDLEMSKAP §2 
Medlemskap i klubben beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Som 
medlem kan inväljas person som äger fastighet inom Värmdöviks tomtområde 
eller annan som tillhör fastighetsägarens familj och därmed företräder 
fastigheten inom klubben. 
Den som söker medlemskap skall skriftligen förbinda sig att följa klubbens 
stadgar och hamnordning samt i tid erlägga föreskrivna avgifter. Medlem som 
inte efter anmaning erlagt föreskriven avgift kan av styrelsen uteslutas. 
Medlem som grovt brutit mot klubbens stadgar och föreskrifter eller genom 
klandervärt uppträdande äventyrat båtklubbens anseende kan av en enhällig 
styrelse uteslutas. Sålunda utesluten medlem har rätt att vid nästföljande 
allmänt klubbmöte personligen närvara och begära ändring 
av syrelsens beslut. 
Medlemskap är knutet till innehav av fastighet och upphör 
vid försäljning  av denna. Dock kan medlemskapet efter styrelsens prövning 
övergå till fastighetens nye ägare eller medlem av dennes familj. Försäljning 
/överlåtelse av sådan fastighet skall utan dröjsmål anmälas till styrelsen. 
Ansökan skall inkomma senast 3 månader efter att styrelsen fått kännedom 
om försäljningen. 
AVGIFTER §3 
Invald medlem skall ha erlagt för året gällande avgifter innan medlemskapet 
blir giltigt. Avgifterna till klubben är inträdesavgift, 
överföringsavgift, medlemsavgift, båtplatsavgift, arbetspliktsavgift samt 
vakttjänstavgift. Avgifternas storlek beslutas av årsmötet eller annat allmänt 
klubbmöte. 
Avisering om avgifter sker med mail till de medlemmar som uppgivit 
mailadress. Till övriga med post. 
Inträdesavgift och medlemsavgift betalas av alla klubbmedlemmar som ett 
villkor för medlemskap. Inträdesavgift återbetalas ej. Båtplatsavgift betalas av 
den som önskar eller tilldelats båtplats för löpande år och är ett villkor för 
tillträde till båtplats. 
Medlems- och båtplatsavgifter avser kalenderår och skall inbetalas senast 
den 31 mars..Båtplatsavgift återbetalas ej efter den 1 juni. 
BESLUTANDE ORGAN §4 
Båtklubbens beslutande organ är årsmötet, extra allmänt klubbmöte och 
styrelsen. Årsmötet skall hållas under  februari eller mars månader. Skriftlig 
kallelse jämte styrelseberättelse och fullständig föredragningslista skall 
utsändas senast två veckor före årsmötet. Kallelsen sker via mail till 
medlemmar som anmält mailadress. Till övriga med post.  Motioner till 
årsmötet skall ha inkommit till styrelsen före den 31 december. 
Kallelse till extra allmänt klubbmöte skall utsändas senast två veckor före 
mötet. 
  
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

    



1.     Val av mötesordförande 
2.     Godkännande av kallelse till mötet 
3.     Val av två justeringsmän 
4.     Fastställande av röstlängd 
5.     Styrelseberättelsen 
6.     Revisorernas berättelse 
7.     Styrelsens ansvarsfrihet 
8.     Fastställande av avgifter 
9.     Arvoden till styrelsen  och övriga funktionärer 
10.   Inkomst- och utgiftsstat 
11.   Val av styrelseledamöter 
12.   Val av revisorer 
13.   Val av valberedning 
14.   Inkomna motioner 
15.   Styrelsens förslag 
16.   Övriga frågor 

MÖTESORDNING §5 
Extra allmänt klubbmöte skall hållas då styrelsen avser sådant befogat eller då 
minst en tiondel av medlemmarna kräver det. Årsmöte och extra klubbmöte är 
beslutsmässigt om minst en tiondel av medlemmarna är närvarande. Beslut får 
endast fattas i frågor som angivits i kallelsen. Vid årsmötet och extra 
klubbmöte äger varje medlem en röst. Medlem får med skriftlig fullmakt 
företräda högst en annan medlem.  
Medlem som ansluter till årsmöte/allmänt klubbmöte efter punkt 4, 
Fastställande av röstlängd, äger ej rätt att delta i omröstningar. 
Val och röstning sker öppet om sluten votering ej begäres. Vid lika röstetal har 
mötesordförande utslagsröst. 
Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor utom sådana som gäller ändring 
av stadgar eller klubbens upplösning, då 2/3 majoritet erfordras. Beslut om 
klubbens upplösning måste fattas vid två på varandra följande årsmöten för att 
bli giltigt. 
STYRELSE §6 
Båtklubbens styrelse består av sju medlemmar som väljs på två år. Detta sker 
så att ordförande, kassör, hamnkapten samt en Stugvärd/Klubbmästare väljs 
jämna kalenderår medan vice ordförande, sekreterare och vice 
hamnkapten/arbetschef väljs udda år. 
Styrelsen åligger 
Att fortlöpande hålla medlemmarna informerade om styrelsens arbete. Utskick 
sker företrädesvis per mail till de medlemmar som anmält mailadress. Till 
övriga med post. 
 
Att verka för båtklubbens ändamål enligt §1 
Att verkställa vid årsmöte och extra klubbmöte fattade beslut 
Att bereda frågor till årsmöte och extra klubbmöte 
Att förete årsmötet berättelse över klubbens verksamhet jämte inkomst- och 
utgiftsstat 
Att utvärdera/tillsätta av Valberedningen föreslagna Lagbasar 
Att upprätta arbetsbeskrivningar för de olika verksamhetsområdena som 
Styrelsen vid var till anser lämpligt. 
 Att företräda båtklubben och bevaka dess intressen i övrigt. 
  
  
Ordförande åligger 
Att sammankalla och leda styrelsens sammanträden 
Att företräda klubben inför myndigheter och organisationer 
Vice ordförande åligger 
Att mottaga inträdesansökningar 
Att fullgöra ordförandes åliggande då denne är förhindrad. 
Sekreteraren åligger 
Att föra protokoll över klubbens och styrelsens sammanträden 
Att sköta korrespondens och omhänderha klubbens arkiv 
Att handha erforderliga försäkringar 
Kassören åligger 
Att uppbära och förvalta till klubben inflytande medel 
Att uppgöra bokslut och budget. 
Att föra förteckning över medlemmar, båtar och båtplatser 
Hamnkaptenen åligger 



Att fördela båtplatser 
Vice hamnkapten/arbetschef åligger 
Att biträda hamnkaptenen i dennes åliggande 
Att svara för tillsyn och underhåll av klubbens anläggningar 
Att vara arbetschef för samt sammankallande för Lagbasarna 
Stugvärd/Klubbmästare åligger 
Att ansvara för uthyrning av klubbhus. 
Att vara arbetschef för samt  sammankallande för underhållsgrupperna 
trädgård och klubbhus. 
  
Om styrelsen är förhindrad att fullgöra någon del av sina åligganden har 
styrelsen rätt att omfördela arbetsuppgifterna. 
REVISORER §7 
För granskning av båtklubbens förvaltning utses varje år två revisorer och en 
ersättare. Senast den  1 februari skall revisorerna av styrelsen ha mottagit för 
revisionen erforderliga handlingar. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 15 februari. 
  
VALBEREDNING §8 
Valberedningen består av tre ledamöter valda på ett år. En av ledamöterna 
utses till valberedningens sammankallande . I valberedningen kan 
styrelseledamot eller revisor ejingå. Senast den 1 februari skall valberedningen 
till styrelsen överlämna kandidatlista för nästkommande val av 
styrelseledamöter och revisorer samt förslag till Styrelsen avseende Lagbasar. 
BÅTPLATSRÄTT §9 
Förtöjningsplats inom båtklubbens hamnområde tilldelas medlem efter skriftlig 
ansökan i turordning efter ansökans datering och tillgången på för båten 
lämplig plats. Tilldelad plats avser den båt för vilken platsansökan gjorts. Om 
medlem byter båt skall detta snarastanmälas  till, kassören som 
meddelar hamnkapten. Hamnkaptenen har att tillse att platserna fördelas på 
bästa sätt och kan vid behov byta en medlems förtöjningsplats mot annan 
lämpligare plats. 
Ändring avseende nyttjande/ej utnyttjande av båtplats inför nästkommande 
säsong skall skriftligen anmälas till Kassören  senast 31/12 
Medlem som tilldelats båtplats behåller rätten till sådan så länge 
han nyttjar den till förtöjning av egen båt och erlägger föreskrivna avgifter. 
Medlem får icke överlåta, uthyra eller utlåna platsen till annan medlem eller 
icke medlem. Medlem med tilldelad båtplats har rätt att skriftligen 
till kassören , senast sista april, ansöka om att platsen skall stå till styrelsens  
förfogande under innevarande år för uthyrning till extern båtägare. Medlem 
betalar ordinarie båtplatsavgift men gör ej arbetsplikt enligt §13 och vakttjänst 
enligt §14. 
Medlem med en nyttjad båtplats har möjlighet att hyra ytterligare en båtplats 
för en båt tillhörande fastighetens ägarfamilj. De extra platserna uthyres mot 
avgift som beslutas av årsmötet. Arbetsplikt och nattvaktstjänst skall fullföljas 
även för sådan extraplats.  
Eventuellt lediga båtplatser i början av maj får tilldelas personer med 
säsongsmedlemskap. För sådan uthyrning erlägges en avgift som beslutas av 
årsmötet. 
HAMNREGLER §10 
Innan förtöjningsplats tilldelas medlem skall denne lämna skriftlig uppgift om 
båtens typ och övriga data samt försäkringsbolag och försäkringsnummer 
. Försäkringen skall omfatta ansvarsförsäkring. 
§11 
Förtöjningsplats får tas i bruk först sedan samtliga avgifter betalts. 
Plats, för vilken avgift icke erlagts den 1 april, skall anses ledig. Den kan vid 
behov tilldelas annan båtplatssökande medlem, som erlagt föreskrivna 
avgifter. 
§12 
Båtplatsinnehavare är skyldig att följa den hamnordning och de föreskrifter 
som styrelsen utfärdar. Den som allvarligt åsidosätter gällande föreskrifter kan 
efter styrelsens beslut tvingas frånträda sin båtplats. 
§13 
Båtplatsinnehavare, eller dennes representant, åligger att utföra arbetsplikt 
inom klubben i den form och det antal timmar som vid var tid bestäms av 
årsmötet. Arbetsplikten skall utföras under tiden 1/4 - 31/10.  Den som inte 
utfört beslutad arbetsplikt under nämnda period skall erlägga arbetspliktavgift 



 

enlig §3. 
§14 
Båtplatsinnehavare åligger att utföra den vakttjänst som ordnas under 
sommarmånaderna inom Klubbens område. Vakttjänstens omfattning beslutas 
av årsmötet och organiseras av styrelsen. Den som inte genomfört ålagd 
vakttjänst skall erlägga vaktjänstavgift enligt §3. 
  
  
ÖVERLÅTELSE §15 
Medlem som frånträder fastighet inom Värmdövik Vägförenings område 
har inte längre rätt till medlemskap och båtplats. Dessa rättigheter kan efter 
anmälan till styrelsen mot en avgiftöverlåtas till fastighetens nye ägare, om 
denne söker medlemskap i båtklubben. 
Överföringsavgiftens storlek bestämmes av årsmöte. 
 
UPPLÖSNING §16 
Förslag om båtklubbens upplösning skall behandlas vid två på varandra 
följande årsmöten. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet vid båda 
dessa möten.  
Vid eventuell upplösning av Klubben skall Värmdöviks Vägförening i första 
hand erbjudas att mot skälig ersättning överta samtliga befintliga anläggningar. 
Avböjer Vägföreningen då köp, alternativt att parterna ej kan enas om 
ersättningsnivå, skall Klubben på egen bekostnad, inom ett år, borttaga 
bryggor och andra anordningar som uppförts av Klubben. Tillgångar och 
skulder fördelas därefter lika mellan Klubbens medlemmar. 
  
     

    
  
    
    
    
    
    

        
        
        
        
       


