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STADGAR EDSBERGS BÅTKLUBB EBK 
 

EBK är en allmännyttig, ideell förening som bildades den 11 maj 1964 och är ansluten till 

Saltsjön Mälarens Båtförbund (SMBF).  

§ 1 – Klubbens ändamål 
Klubbens ändamål är: 

 att upprätthålla intresset för båtsport och friluftsliv 

 att bereda medlemmarna nöje och trevnad 

 att i görligaste mån tillvarata medlemmarnas intressen i båtfrågor 

 att hålla hamn- och/eller uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar 

 att verka för gott kamratskap och ett sjösportsmässigt uppträdande 

§ 2 – Medlemskap 

1. Klubben består av aktiva och stödjande medlemmar samt familjemedlemmar. 

2. Aktiv medlem är båtägare som är registrerad i Edsbergs Båtklubb och försäkrad i eget, 

eller partners namn. Delägare betalar inträdesavgift samt avgift som aktiv medlem. 

3. Medlemskap kan erhållas av välrenommerad fysisk person som under året fyller minst 

18 år eller om dennes målsman är medlem – fyller minst 15 år. Familjemedlemskap 

kan erhållas av maka, make och barn tillhörande samma hushåll som medlem om 

fastställd avgift betalas. 

4. Ansökan om medlemskap skall skrivas på klubbens formulär och inlämnas till 

styrelsen för beslut. Familjemedlemskap vinnes genom insättning av fastställd avgift 

på klubbens bankgiro 5677-7691, varvid namn och födelsedata skall uppges. 

5. Hedersmedlem väljs av klubbmöte på förslag av styrelsen. Hedersmedlem är befriad 

från årsavgift. 

6. Hederspensionär, medlem som tillhört klubben 25 år i följd, erhåller ständigt 

medlemskap efter fyllda 65 år och blir då befriad från årsavgift fr.o.m. 1 januari året 

efter villkoret uppstått. 

7. Medlem, som önskar utträda ur klubben, skall skriftligen meddela detta till styrelsen. 

Aktiv medlem skall skriftligen senast före årsmötet anmäla övergång till stödjande 

medlemskap vilket beviljas medlem som betalt alla avgifter till klubben. 

8. Medlem, som inte betalar sina avgifter, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. 

9. Medlem, som motarbetar klubben eller vägrar att följa dess stadgar och regler, eller 

vanhedrar klubben, kan uteslutas av styrelsen. Styrelsen skall tillställa medlemmen 

skriftlig motivering för beslutet. 
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10. Medlem, som uteslutits enligt § 2:9, äger rätt att hos revisorerna påkalla prövning av 

beslutet. 

§ 3 – Avgifter 

1. Samtliga förekommande avgifter fastställs på årsmötet. 

2. I den mån årsavgift erlagts för stödjande medlemskap, skall skillnaden till gällande 

belopp erläggas vid övergång till aktivt medlemskap. Medlem, som inträder efter 1 

oktober, betalar inträdesavgift men ej årsavgift för innevarande år. 

3. Årsavgift löper per kalenderår. Alla avgifter betalas årligen i förskott senast den 1 

april, såsom avgift för sjösättning, uppläggningsplats och torrsättning. Anmälan om 

ändring av medlemskap till stödjande skall anmälas senast vid årsmötet, annars 

föreligger skyldighet att betala fastställda avgifter för aktiv medlem. Vid för sen 

betalning tillkommer förseningsavgift vid nästa års debitering. 

4. Styrelsen beslutar om eventuell återbetalning av erlagda avgifter. Inträdesavgift 

återbetalas ej. 

5. Junior som söker aktivt medlemskap och varit familjemedlem minst 3 år i följd, 

erlägger 2/5 av inträdesavgiften, efter 4 år 1/5 samt efter 5 års familjemedlemskap 

ingen inträdesavgift. 

6. Bokad men ej utnyttjad plats för sommarhamn resp. uppläggningsplats återbetalas ej. 

7. Stödjande medlem som inte har betalt sin årsavgift senast vid kalenderårets utgång 

avförs som medlem i klubben. 

§ 4 – Styrelsen 

1. Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter, för vilka skall finnas tre suppleanter, 

varav en vice hamnchef och en vice varvschef 

2. Styrelseledamöter och suppleanter väljes för två år sålunda: Ordförande, kassör, 

varvschef, och en suppleant ena året; sekreterare, hamnchef, holmbas och två 

suppleanter påföljande år. Medlem som innehar funktion i annan båtklubb får ej 

inväljas i styrelsen. 

3. För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att minst fyra ledamöter är 

närvarande och eniga om beslut. I övrigt gäller vid lika röstetal den mening ordförande 

företräder. 

4. Styrelseledamot, som inte kan närvara på styrelsemöte skall meddela detta till 

ordförande. 

5. STYRELSEN åligger: 

• att sköta klubbens angelägenheter 

• att förbereda alla frågor som föreläggs till avgörande på klubbmöte 



Stadgar Edsbergs Båtklubb – EBK  (3/6) 

• att verkställa alla beslut o att utfärda instruktioner för funktionärer och 

kommittéer 

• att efter varje verksamhetsår avge verksamhetsberättelse 

6. ORDFÖRANDEN åligger: 

• att sammankalla styrelsen samt leda styrelsens och klubbensmöten – ifråga om 

ansvarsfrihet kan, om förslag härom framställes, medlem utanför styrelsen 

utses till ordförande 

• att kontrollera att övriga funktionärer och kommittéer fullgör sina åligganden. 

att kontrollera klubbens utgifter, attestera alla räkningar, underteckna alla 

viktiga skrivelser 

• att representera klubben utåt 

7. SEKRETERAREN åligger: 

• att vid klubbmöten uppläsa justerat protokoll fört vid närmast föregående 

klubbmöte 

• att föra protokoll över styrelsens och klubbens möten samt att arkivera dessa 

• att sköta klubbens korrespondens 

• att i samarbete med ordföranden utarbeta förslag till styrelsens 

verksamhetsberättelse 

8. KASSÖREN åligger: 

• att föra räkenskapsböcker 

• att föra medlemsmatrikel. att ombesörja klubbens utbetalningar. 

• att uppbära alla avgifter 

• att senast den 15 januari eller eljest vid anfordran överlämna räkenskaperna till 

revisorerna 

• att insätta likvida medel på bankinrättning som beslutas av årsmötet 

• att vid klubbens ordinarie möten avge summarisk rapport över klubbens 

ekonomiska ställning 

• att tillse att erforderliga försäkringar tecknas 

9. HAMNCHEFEN/VICE HAMNCHEFEN åligger: 

• att vidta de åtgärder som erfordras för att hålla hamnen i fullgott skick. att 

indela sommarhamnen 

• att leda arbeten vid klubbens anläggningar i sommarhamnen 

• att tillse att hamnens ordningsregler följs 

• att ämna hamnlista till kassören 

• att sätta upp aktuell hamnlista över sommarhamnen samt vaktlista på 

anslagstavla 

10. VARVSCHEFEN/VICE VARVSCHEFEN åligger:  

• att vidta de åtgärder som erfordras för att hålla uppläggningsplatsen i fullgott 

skick 

• att i god tid planera sjösättning och torrsättning och förelägga detta på 

klubbmöte för beslut o att leda arbeten vid klubbens anläggningar vid 

uppläggningsplatsen 

• att sätta upp aktuell lista över uppläggningsplats samt på anslagstavla 

• att tillse att ordningsregler för uppläggningsplats följes 

• att lämna lista över uppläggningsplats till kassören 

• att leda och utbilda förare till slamkrypare 
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11. HOLMBASEN åligger: 

• att sammankalla klubbholmskommittén och tillse att ordningsreglerna följs 

12. Vid förfall för någon av klubbens funktionärer eller kommitterade kan styrelsen utse 

en tillförordnad funktionär för tiden intill nästa klubbmöte. 

§ 5 – Revisorer 

1. Klubbens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer, för vilka skall finnas 

en suppleant. 

2. Revisorerna väljs för två år. Av dessa väljs växelvis en årligen. Avgående 

styrelseledamot kan icke väljas till revisor. Revisorsuppleanten väljs för ett år. 

3. Revisorerna, som även under det löpande året skall ha sin uppmärksamhet på klubbens 

förvaltning, skall efter verkställd revision avge en av dem undertecknad berättelse, i 

vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks. Berättelsen skall uppläsas och 

överlämnas till styrelsen vid årsmötet. 

4. Revisorerna skall efter framställning pröva beslut enligt § 2:9. Revisorerna äger rätt att 

påkalla omprövning av sådant beslut hos styrelsen eller hänskjuta ärendet till ordinarie 

klubbmöte för beslut. 

§ 6 – Kommittéer 

1. Val av styrelse och revisorer samt funktionärer och kommittéer förbereds av en 

valberedningskommitté som skall bestå av två aktiva medlemmar. Valberedningen 

skall i god tid före årsmötet lämna sina förslag till styrelsen. 

2. Om tävling beslutas skall den planeras och ledas av en tävlingskommitté. 

3. Eventuella fester anordnas av en festkommitté. 

4. Samtliga kommittéer utses på årsmötet. 

 

§ 7 – Möten  

1. 1.Klubben håller två ordinarie möten om året, årsmöte i februari och höstmöte i 

september. 

2. Extra möte hålls då styrelsen så beslutar, eller då minst 20 medlemmar skriftligen med 

angivande av skälet härför så begär. Mötet hålls då inom en månad såvida icke 

ordinarie möte skall hållas inom denna tid. 

3. Kallelse till möte skall anslås och sändas skriftligen till varje medlem minst 14 dagar 

före mötesdagen. 
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4. Motioner överlämnas skriftligen till styrelsen minst 7 dagar före mötesdagen. 

5. På årsmötet skall bl.a. följande frågor behandlas: 

• Val av ordförande för årsmötet 

• Revisionsberättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Val av styrelseledamöter och suppleanter 

• Val av revisor och suppleant 

• Val av kommittéer 

• Avgifter 

• Fester 

• Tävlingar 

• Val av bankinrättning 

• Beslut om dag för sjö- och torrsättning 

§ 8 – Rösträtt och val 

1. Öppen omröstning äger rum i sakfrågor. 

2. Personval äger rum med öppen omröstning då sluten omröstning ej begärts. 

3. Vid lika röstetal har vid öppen omröstning ordföranden utslagsröst. 

4. Vid lika röstetal efter sluten omröstning avgöres genom lottning. 

5. För att mötet skall vara beslutsmässigt fordras att minst 20 aktiva medlemmar är 

närvarande. 

6. De frånvarande får nöja sig med de närvarandes beslut. 

7. Vid val av revisorer samt i ansvarsfrihetsfrågor äger styrelsen ej rösträtt. 

8. I alla ekonomiska frågor har endast aktiva medlemmar rösträtt. Sådan rösträtt kan vid 

förfall även utövas av familjemedlem över 18 år. 

§ 9 – Emblem 

1. Klubbens standert är fyrkantigt med två fält. Vita tärnor på blå botten och svarta 

bokstäver, EBK, vertikalt på vit botten med röd bård. 

2. Standert får endast föras av klubbmedlem och bör föras av båt under gång samt vid 

besök i främmande hamn. 

§ 10 – Klubbens upplösning 

1. Fråga om klubbens upplösning kan endast upptas till behandling på årsmötet. 
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2. För beslut om klubbens upplösning erfordras minst 2/3 röstmajoritet. Beslut skall 

bekräftas vid ytterligare ett möte, minst 2 månader senare. Sedan upplösningen 

beslutats enligt ovan, avgör mötet på förslag av styrelsen hur skall förfaras med 

klubbens egendom och handlingar.  

§ 11 – Ändring av stadgar 

1. Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till 

styrelsen. 

2. Ändringsförslag skall för att vinna laga kraft behandlas på två på varandra följande 

möten med minst en månads mellanrum och vid varje möte antas med minst 2/3 av de 

avgivna rösterna. 

§ 12 – Ordningsregler 

1. Ordningsregler för klubben finns intagna i särskild hamnordning. 

2. Ändring eller tillägg i hamnordningen behandlas på klubbmöte. Beslutade ändringar 

eller tillägg träder omedelbart i kraft. 

3. Ändringar i hamnordningen skall vid första lämpliga tillfälle tillställas samtliga 

medlemmar samt anslås på klubbens anslagstavlor. 

§ 13 – Klubbholmen Lilla Krokholmen 

1. Särskilda ordningsregler för allas trivsel på Lilla Krokholmen fastställs av styrelsen. 

2. Eventuell framtida försäljning av Lilla Krokholmen ska i första hand gå till 

skärgårdsstiftelsen. 

3. Eventuellt överskott från försäljningen skall gå till Barndiabetesfonden 

 
 
 
 
 
 
 

Edsbergs Båtklubb – EBK 
Box 108, 191 22 Sollentuna 

 
www.edsbergsbatklubb.se 

 


