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§ 1 Klubbens ändamål 
 

Frösundavikens båtklubb är en sammanslutning av båt- och 
fritidsintresserade personer. Klubben skall verka för: 

 

1:1 tillvaratagande av medlemmarnas intressen vad gäller båt- och 

uppläggningsplatser. 
 

1:2 ett gott kamratskap inom föreningen. 
 

1:3 trivsel på sjö- och land genom bättre sjömanskap. 
 

1:4 ett berikat friluftsliv. 
 

1:5 att aktivera ungdom genom klubbens ungdomssektion. 
 

1:6 att bistå och hjälpa varandra vad gäller navigation och underhåll av båtar. 
 
 
 
 

§ 2 Medlemskap 

 

2:1 Aktivt medlemskap är avsett för medlemmar vars båtar registrerats i 

klubben eller på annat sätt antagits som aktiv medlem. 
 

2:2 Passivt medlemskap är avsett som stöd för klubbens verksamhet och 
berättigar i de frågor som gäller hamn- och varvsverksamheten till 
förslags-och yttranderätt, men ej rösträtt. 

 

2:3 Juniormedlemskap är avsett för medlem under 18 år 
 

2:4 Till hedersmedlem kan klubben välja person, som under en följd av år 

förtjänstfullt främjat klubbens intressen. 
 

2:5 Över klubbens medlemmar skall föras en förteckning med angivande av 

medlemskap, båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter. 
 
 

 

§ 3 Medlems intagning, utträde och skyldigheter 

 

3:1 Medlemskap kan erhållas såvida inte klubbens syfte eller särskilda skäl  

 hindrar detta. Beviljat medlemskap berättigar i och för sig inte till sommar-
eller vinterplats för medlems båt i klubbens hamn eller på dess varv. 
Medlemskapet berättigar till köplats för medlems båt i klubbens hamn. 

 

3:2 Styrelsen skall snarast pröva intresseanmälan och meddela sökanden 
klubbens beslut. Avslås ansökan skall styrelsen lämna skriftlig motivering till 
avslaget. 

 

3:3 Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa klubbens 
stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut, lämnas 
skriftligen till klubbens styrelse. 

 

3:4 Medlem, som vill avsluta sitt medlemskap, övergå till passivt medlemskap 
eller avsluta tillfälligt aktivt medlemskap (hyresmedlem) skall skriftligen 
anmäla detta till styrelsen. Ärendet behandlas av styrelsen och beslut 
meddelas skriftligen. Medlem som vill slippa sina åtagande som medlem 
såsom vaktpass, städdag med mera måste begära utträde före vårmötet.  

            Nedan kommer förtydligande om återbetalning vid ovan nämnda avslut 
alternativ övergång. 
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  För aktiv medlem som har betalat årsfakturan men senare väljer att 

avsluta eller övergå till passivt medlemskap gäller följande för 
återbetalning: 

• Om uppsägningen eller övergången till passivt medlemskap 
meddelas senast den dag då FBK:s årsmöte inträffar återbetalas 
hela det tidigare inbetalda beloppet med undantag för årsavgiften 
och eventuell varvsavgift vilka ej återbetalas. 

• Om uppsägningen eller övergången till passivt medlemskap 
meddelas senast den 30 juni återbetalas 50% av inbetald 
bryggplatsavgift samt mötesdepositionen för höstmötet med 

undantag för årsavgiften och eventuell varvsavgift vilka ej 
återbetalas. 

• Om uppsägningen eller övergången till passivt medlemskap 
meddelas efter den 30 juni sker ingen återbetalning. 

                      För avslutat tillfälligt aktivt medlemskap (hyresmedlem) gäller 
                      följande för återbetalning: 

• Om meddelandet lämnas senast den dag då årsmötet äger rum 
återbetalas hela det inbetalda beloppet med undantag för eventuell 
varvsavgift vilken ej återbetalas. 

• Om meddelandet lämnas senast den 31 maj återbetalas 50% av 
inbetald bryggplatsavgift med undantag för årsavgiften och 
eventuell varvsavgift vilka ej återbetalas. 

• Om meddelandet lämnas senast den 30 juni återbetalas 50% av 
inbetald bryggplatsavgift med undantag för årsavgiften och 
eventuell varvsavgift vilka ej återbetalas, under förutsättning att 
bryggplatsen blir uthyrd för resten av säsongen. 

• Om meddelandet lämnas efter den 30 juni sker ingen återbetalning.             
 

 

3:5 Medlem, som inte inom på fakturor föreskriven tid och efter två påminnelser 
erlagt fastställda avgifter, skall anses ha utträtt ur klubben och avförs ur 
medlemsregistret samt mister därmed alla sina rättigheter och skyldigheter 

i klubben. Ärendet behandlas av styrelsen och beslut meddelas skriftligen 
till medlem. 

 

3:6 Medlemskap kan överlåtas till familjemedlem, efter godkännande av 

styrelsen. 
 

§ 4 Medlems uteslutning 

 

4:1 Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller 

uppträdande inom eller utom klubben 
 

- att dess anseende äventyras, 
- att klubbens syften motverkas, 
- att klubbens intressen skadas, 
- eller inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, 

 

kan på styrelsens förslag uteslutas av ordinarie eller extra medlemsmöte. 
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. 

 

4:2 Till medlemsmöte, som skall avgöra uteslutning enligt 4:1, skall 
medlemmarna alltid kallas genom personlig kallelse. Av kallelsen skall 
framgå att uteslutningsärende skall behandlas. 
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4:3 Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i paragraf 4:2 
angiven kallelse även lämnas skriftig motivering för föreslagen uteslutning. 
Dessa handlingar sänds som rekommenderat brev med mottagningsbevis. 
Om det rekommenderade brevet ej hämtas på posten och 
mottagningsbeviset ej kvitteras äger medlemsmötet ändå rätt att behandla 
ärendet. 

 

4:4 Uteslutning enligt denna § skall rapporteras till SMBF. Medlem, som 
uteslutits av medlemsmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan 
överklaga detta hos förbundet inom tre veckor. (Se § 22 i dessa stadgar, 
som utgör SMBF:s förbundsstyrelses förklaring till § 19, förbundets 
stadgar). 

 

§ 5 Beslutande organ 

 

Båtklubbens beslutande organ är 

 

5:1 Årsmöte 
 

5:2 Övriga ordinarie medlemsmöten 
 

5:3 Extra medlemsmöte 
 

5:4 Styrelse 

 

§ 6 Verksamhetsår 

 

Båtklubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december. 
 

    § 7                Avgifter 

 

7:1 Avgifter till klubben fastställs av medlemsmöte och skall vara betalda inom 

av styrelsen eller på fakturor angiven tid. 
 

7:2 Extra uttaxering kan företas efter beslut på medlemsmöte. 
  

7:3 Inträdesavgift 5 000 SEK. Avgiften tillfaller båtklubben. Avgiften utgör 

en schablonmässig värdering av de tillgångar som finns i klubben och som 

den nye medlemmen kommer till åtnjutande av. 
 

 Årsavgiften skall beslutas av årsmötet och skall baseras på den 
vid årsmötet framlagda budgeten för nästkommande budgetår 

      (räkenskapsår). 

 

 Förutom avgiften skall årsmötet besluta om belopp att inbetala på 
medlemskonto som skall stå till styrelsens förfogande. 
Medlemskonto utgör lån till klubben. 

 

 Uppstår överskott efter verksamhetsåret skall överskottet fördelas på 
medlemmarnas konton i proportion till de antal bryggmeter som 
medlemmen förfogar över. Vid underskott kommer medlemskontot att 
belastas enligt samma bryggmeter-princip. 

 

 Varje medlem kommer att få en redovisning över innestående medel på 
respektive medlemskonto per slutdatum för verksamhetens 
räkenskapsår (f.n. per 31/12) som beslutas på årsmötet i mars. 
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 Vid beslut om större investering som tagits av årsmöte, tex ny brygga, 
skall styrelsen äga rätt använda innestående medel på medlemskonto 
för del- eller helfinansiering av investeringen. I samband med bokslut 
för verksamhetsåret skall respektive medlems konto belastas med 
den avskrivning som gällande lagstiftning medger för gjorda 
investeringar. Storleken på avskrivningen, belastningen, för varje 
enskild medlem skall ske i proportion till hur många bryggmeter 
medlemmen förfogar över. 

 

 Om bryggmedlem vill söka utträde, skall medlem ha rätt till eventuella 
kvarstående medel på sitt respektive konto. Återbetalningen beslutas 
av styrelsen, och återbetalningen kan fördelas på upp till fem (5) år 
beroende på klubbens ekonomi. 

 
 

§ 8 Årsmöte 

 

8:1 Årsmöte hålles årligen senast under mars månad. 
 

8:2 Kallelse till medlemsmöte skall ske minst 14 dagar i förväg i något eller 
några av ortens annonsorgan, på klubbens hemsida: 
www.frosundaviken.com eller, om styrelsen så beslutar, genom personliga 
kallelser. 

 

8:3 Vid årsmötet skall förekomma: 
 

1. Val av ordförande att leda årsmötet 
2. Val av två personer att justera dagens protokoll 
3. Val av sekreterare för årsmötet 
4. Fråga om årsmötet behörigen utlysts 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
7. Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet för föregående 

års förvaltning 
8. Val av ordförande 
9. Val av ersättare för styrelsemedlemmar, som står i tur att avgå 

jämte suppleanter 
10. Val av revisorer jämte suppleanter 
11. Val av valberedning 
12. Val av webbmaster 
13. Övrigt. Frågor som önskas behandlade under denna punkt skall vara 

styrelsen tillhanda åtta dagar före årsmötet (skriftligt) och skall 
behandlas av styrelsen innan de går till beslut. 

 

 

§ 9 Ordinarie medlemsmöte 

 

Datum och plats för ordinarie möte meddelas enligt § 8:2.    
 
 

§ 10 Extra medlemsmöte 

 

10:1 Extra medlemsmöte hålles när styrelsen finner detta påkallat. 
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10:2 Om klubbens revisorer eller minst en sjättedel av samtliga röstberättigade 

medlemmar begär extra möte för behandling av visst ärende, skall styrelsen 
kalla enligt § 8:2. 

 

10:3 Vid extra medlemsmöte får endast förekomma de ärenden som föranlett 

mötet. 
 

 § 11 Styrelse och styrelseval 

 

11:1 Klubben företrädes av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag 

förvaltar klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till 
klubbens möten samt verkställer därvid fattade beslut. 

 

11:2 Styrelsen består av sju eller flera ordinarie ledamöter samt en suppleant.  
Ordförande väljes av årsmötet. 

 

11:3 Ordinarie styrelseledamot väljs på två år och suppleant på ett år. Vid val av 
styrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid 
tillämpas. 

 

11:4 Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar, som förklarat sig villiga. 
Föreligger fler kandidater än antalet befattningar som skall tillsättas sker 
omröstning, varvid de är valda som i tur och ordning erhållit högsta röstetal. 
Om någon så begär skall sluten omröstning ske. 

 

§ 12 Styrelsens skyldigheter 

 

12:1 För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och 

inte reserverat sig. Reservationen skall antecknas i protokollet. 
 

12:2 För handhavande av klubbens angelägenheter ansvarar styrelsen 

gemensamt. 
 

12:3 Om något försummas eller obehörigen göres av ledamot i särskilt, eller 
genom arbetsfördelning till honom personligen överlämnat uppdrag, 
ansvarar han ensam därför. 

 

12:4 Ordföranden skall opartiskt föra ordet vid såväl klubbens som styrelsens 

sammanträden samt då så påfordras vara klubbens representant. 
 

12:5 Sekreteraren skall ombesörja kallelser till klubbens sammanträden och vid 

dessa föra noggranna protokoll samt handha klubbens korrespondens. 
 

12:6 Kassören skall uppbära avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa 
och postgiro samt i av klubben godkänd bank insätta klubbens medel och 
däröver föra noggranna räkenskaper, upprätta och för styrelsen och vid 
klubbmöten föredra rapport över klubbens ekonomiska ställning samt till 
styrelsen rapportera, då medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter 
till klubben. Kassören äger inte rätt att göra utbetalningar, som inte 
godkänts av styrelsen eller klubben. Kassören skall även föra matrikel över 
medlemmar och båtar. 

 

12:7 Vice ordföranden åligger att vid förfall för ordföranden fullfölja dennes 

åligganden samt ansvara för arbetstidsredovisningen.   
 

12:8 Hamnkapten och varvschef skall leda arbetet vid hamn och varv samt 
fördela båtplatser, mottaga anmälningar om uppläggning och sjösättning 
samt vid styrelsens och klubbens sammanträden föredra ärenden som 
berör hamn och varv. 
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12:9 Stugfogden ansvarar för stuga, bod och materiel. 

 

12:10 Övriga styrelsemedlemmar skall delta i styrelsens och klubbens 
sammanträden samt vid ordinarie funktionärs frånvaro sköta dennes 
befattning. Styrelseledamot, som utan vägande skäl är frånvarande under 
tre på varandra följande möten, anses ha utträtt ur styrelsen. 

 

12:11 Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 

 

§ 13 Beslut och val 

 

13:1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, om inte kvalificerad majoritet 

särskilt föreskrivs i dessa stadgar. 
 

13:2 Avgörande sker genom öppen omröstning utom för de fall att vid val någon 

begär sluten sådan. 
 

13:3 Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
 

13:4 För att av styrelsen fattat beslut skall vara giltigt, fordras att minst halva 

styrelsen plus en ledamot är närvarande. 
 

 

§ 14 Revisorer 

 

14:1 En revisor samt en suppleant väljs på ett år vid årsmötet. Vid val av 

revisorer äger styrelsen inte rätt att delta. 
 

14:2 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. 
Räkenskaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorerna, vilka 
till årsmötet skall avge skriftlig revisionsberättelse samt tillstyrka eller 
avstyrka ansvarsfrihet. 

 

14:3 Räkenskaperna jämte protokoll skall vara överlämnade till revisorerna 
senast 30 dagar före årsmötet. 20 dagar före årsmötet skall revisorerna 
avge revisionsberättelse som skall finnas till medlemmarnas disposition 8 
dagar före årsmötet. 

 

14:4 Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av 

revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen. 
 

 

§ 15 Hamn och varv 

 

För förhållandena vid klubbens hamn- och varvsanläggning finns 
särskilt utfärdade bestämmelser. Se FBK:s reglemente 

 

 

§ 16 Allmänna bestämmelser 

 

Klubbens standert och märken får endast föras respektive bäras av 

medlem i klubben. 
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§ 17 Uppgifter till båtförbund 

 

Båtklubben skall inom föreskriven tid årligen insända av förbundsstyrelsen 
begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens 
medlemsantal och båtantal enligt senaste årsredovisningen. 

 

 

§ 18 Stadgeändring 

 

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen 
tillhanda minst 14 dagar före det medlemsmöte, på vilket det skall 
behandlas. I kallelsen skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. 
För att dylikt förslag skall kunna antas erfordras att det godkännes med 
minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie medlemsmöten. 

 

 

§ 19 Klubbens upplösning 

 

19:1 Skulle på grund av oförutsedda omständigheter fråga uppstå om klubbens 
upplösning, skall eventuellt beslut därom fattas med ¾ majoritet vid två på 
varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. 

 

19:2 Vid klubbens sista medlemsmöten skall styrelsen av klubben erhålla direktiv 

om hur man skall förfara med klubbens tillgångar. 
 
 

§ 20        Förbundsstyrelsens förklaring till §19, förbundets 
stadga 

 

Vid Båtdagen 1977 diskuterades bl a §19 i förbundets stadgar som 
behandlar enskild medlems uteslutning ur ett förbundssällskap. I samband 
med att Båtdagen avslog en motion om att §19 skulle utgå ur stadgan, 
utlovades förbundsstyrelsens förklaring till denna paragraf. 
Förbundsstyrelsen får, med anledning härav, härmed lämna den utlovade 
förklaringen. 

 

”Uteslutning av en enskild medlem ur ett båtsällskap är en synnerligen 
allvarlig åtgärd, detta speciellt om hamn- och/eller varvsplats är förenat med 
medlemskapet. Uteslutning är en åtgärd, som bör tillgripas först då alla 
andra åtgärder att uppnå en förändring av anledningen till uteslutningen 
misslyckats och då endast i yttersta nödfall. Den 19 § i förbundets stadga är 
även ett uttryck för en medvetenhet inom förbundet, att en uteslutning är en 
sådan allvarlig åtgärd som, om den hanteras felaktigt eller obetänksamt, 
kan få negativa återverkningar, inte bara för det uteslutande sällskapet utan 
även för andra båtsällskap. Stadgans § 19 erkänner, mot denna bakgrund, 
dock att det finns situationer då uteslutning av enskild medlem måste 
tillgripas. 
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För att förbundet skall kunna ställa sig bakom en uteslutning, fordras att 
den uteslutne har möjlighet att få sitt fall prövat av förbundet. Biträder 
därvid förbundet sällskapets beslut påtar sig förbundet ansvaret för 
uteslutningen. Förbundets stadga är dock ej överordnad båtsällskapens. 
För att förbundsstyrelsen skall kunna pröva en uteslutning enligt § 19 
förutsätts därför att medlems överklagningsrätt finns inskriven i klubbens 
stadga. Är så ej fallet, har förbundsstyrelsen inte kompetens att behandla 
ärendet. Oberoende av denna inskränkning att kunna behandla 
överklagningsärenden förutsätter dock § 19 att alla förbundssällskap 
anmäler beslutade uteslutningar till förbundet. 

 

Med hänsyn tagen till den vikt som läggs på att uteslutningsärende 
förutsätter förbundsstyrelsen att sällskapens beslutsform vid uteslutning 
följer den mall som redovisas i ramstadgan. Denna förutsätter att 
uteslutning sker på förslag av styrelse av ett klubbmöte. För beslut 
krävs kvalificerad majoritet.” 

 
 

§ 21   Miljöansvar 
 

21:1 Klubben har det övergripande miljöansvaret och kommer att hållas ansvarig 
för eventuella överträdelser och försummelser i det avseendet. 

 
21:2 Varje enskild medlem ansvarar för egen otillåten miljöpåverkan. Medlem ska 

vara medveten, enligt underskrivet avtal mellan medlem och klubben, om att 
avvikelser från miljöplanen kan innebära att åtgärder vidtas mot medlem och 
vid upprepade avvikelse kan styrelsen besluta om upphörande av 
medlemskap. 

 
21:3    Enskild medlem i klubben ansvarar för att 

• Följa lagar, regler och föreskrifter som gäller för båtägare samt den 
miljöplan och avfallshanteringsplan som styrelsen i klubben har 
beslutat. 

• Ta del av klubbens miljöinformation samt fylla i den individuella 
saneringsplanen. 

• Vara medveten om att avvikelser från miljöplanen och dess 
föreskrifter kan innebära att åtgärder vidtas mot medlem. 

 
21:4 Detaljer som följer av dessa stadgar återfinns i klubbens reglemente. 
 
21:5  Om klubben tilldöms vite eller åläggs sanering, så kommer klubben kräva 

motsvarande ersättning av den/de medlemmar som har förorsakat skadorna. 
Orsakas kostnader på grund av försummelse, skall medlem uteslutas 
omgående. 

 
21:6 Klubbens medlemmar ska ha sina båtar inom klubben försäkrade 

innefattande bl a ansvarsförsäkring. 
 
21:7 Klubben har en försäkring omfattande bl a oljeskada på annans egendom  

t ex arrende. Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av 
olja eller annan brandfarlig vätska med ett skadeståndsbelopp upp till 1 mkr. 
Självrisken i ett sådant fall, 20% av prisbasbeloppet, betalas av medlem som 
förorsakat skadan (prisbasbelopp år 2021: 47 600 kr). 

            


