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§ 1 Ändamål 
 Klubbens ändamål är att bedriva båtsport och att som ideell allmännyttig 

förening främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt 
verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. 

  

§ 2 Medlemskap 
  

2:1 Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysisk person kan vara medlem. 
  
 Ansökan om medlemskap får avslås endast genom beslut av styrelsen. 

Beslutanderätten för avslag får inte delegeras. I beslutet skall skälen 
redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga 
beslutet. Beslutet skall inom tio dagar från dagen för beslutet skriftligen 
tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. 

  
 Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i 

RF:s stadgar. 
  

2:2 Inom klubben finns följande medlemsformer: 
 Medlem 
 Hedersmedlem 
  

2:3 Medlem är junior till och med det år medlemmen fyller 18 år. 
  

2:4 Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. 
  

2:5 Medlem som vill utträda ur klubben gör skriftlig anmälan till styrelsen och 
anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. 

  
2:6 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter 

styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. Prövningsrätten får inte 
delegeras. 

  
  

§ 3 Uteslutning av medlem 
  

3:1 Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har 
försummat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens 
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. 

  
 Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen , inom viss tid, dock 

minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett 



Stadgar för Tyresö Båtklubb (klubben) med hemort i Tyresö antagna av årsmötet 2001.   

3(8) 

att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt 
anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tio 
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. 

  
 Beslut om uteslutning skall fattas av klubbens styrelse och får av den 

berörde överklagas till årsmötet och i övrigt enligt reglerna i RF:s stadgar. 
Beslutanderätten får inte delegeras. 

  

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter 
  
 Medlem 
 •  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
 •  har rätt till information om klubbens angelägenheter, 
 •  skall följa klubbens stadgar och beslut som fattats av klubborgan, 
 •  har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning 

av klubben, 
 •  skall betala de avgifter som beslutats av klubben. 
 •  skall om medlemmen innehar eller står i kö för båtplats eller del i båtplats 

fullgöra den arbetsplikt och vakttjänstgöring som beslutas av årsmötet. 
 •  har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under former som är 

vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga 
medlemmar. 

 •  har efter styrelsens medgivande rätt att delta i kappsegling eller i annan 
tävling med båt. 

  
 Hedersmedlem är befriad från det som årsmötet beslutar som ordinarie 

avgifter. 
  
 Styrelsen kan efter skriftlig ansökan medge dispens från arbetsplikt då 

medlem på grund av militärtjänst, utlandsarbete, sjukdom eller annat 
liknande skäl inte kan fullgöra sin arbetsplikt. 

  

§ 5 Beslutsordning 
  

5:1 Klubbens beslutande organ är: 
 Årsmöte 
 Medlemsmöte 
  

5:2 Beslut och omröstning 
  
 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter 

omröstning (votering). 
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 Med undantag för de fall när kvalificerad majoritet föreskrivs i dessa stadgar  
avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. 

  
 Omröstning sker öppet. Vid val kan dock röstberättigad medlem begära 

sluten omröstning. 
  
 Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som 

biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är 
ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika 
röstetal lotten avgöra. 

  
 Beslut bekräftas med klubbslag. 
  

5:3 Beslut av ekonomisk natur får vid års- och medlemsmöte enbart fattas om 
frågan varit upptagen på dagordningen som utsänts till mötet. 

  
5:4 Rösträtt har samtliga medlemmar som har fyllt 15 år. Röstning per post eller 

genom fullmakt är ej tillåten. 
  

5:5 Ett års- eller medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som 
är närvarande. 

  
5:6 Beslut om avhändande av fast egendom kräver 2/3 majoritet vid två på 

varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte. 
  

§ 6 Styrelsen 
  

6:1 Styrelsen är under tid då årsmötet eller medlemsmöte inte är samlat klubbens 
beslutande organ och ansvarar för klubbens verksamhet. Styrelsen skall 
därvid tillse att för klubben gällande författningar och regler iakttas, att 
verkställa av årsmötet eller medlemsmöte fattade beslut, att ansvara för 
klubbens tillgångar  och att tillvarata medlemmarnas intressen. 

  
6:2 Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 

hamnmästare, vice hamnmästare samt därutöver chefer för av årsmötet 
utsedda sektioner och ett antal suppleanter som bestäms av årsmötet. 

  
 Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd 

turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i 
dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 

  
6:3 Ordförande och hamnmästare utses av årsmötet. I övrigt konstituerar 

styrelsen sig själv. 
  

6:4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva 
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antalet ledamöter har begärt det. 
  
 Styrelsen är beslutmässig när samtliga kallats och då minst hälften av dess 

ledamöter är närvarande. 
  
 I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom 

skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall 
anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

  
 Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av 

mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokollsjusterare. Avvikande 
mening skall antecknas i protokollet. 

  
 Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte 

rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.  
  

6:5 Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden skall leda 
styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att klubbens stadgar och 
övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden 
förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall 
besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.  

  
6:6 Styrelsen får till särskild ledamot överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden 

med de undantag som anges i §§ 2:1 andra stycket , 2:6 och 3:1 tredje 
stycket. Den som fattat beslut med sådant bemyndigande skall fortlöpande 
hålla styrelsen underrättad härom. 

  

§ 7 Sektioner  
  
 Klubben får inrätta sektioner för särskilda ändamål i klubbens verksamhet. 

Beslut om inrättande av sektion fattas av årsmötet. Sektion skall bestå av 
chef och minst tre ledamöter. 

  

§ 8 Årsmöte  
  

8:1 Årsmötet skall hållas före februari månads utgång. 
  

8:2 Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen senast den 15 december. 
  

8:3 Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari. 
  

8:4 Styrelsens förslag till dagordning samt verksamhets- och 
förvaltningsberättelser, förslag till verksamhetsplan och budget för 
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kommande verksamhetsår, förslag till avgifter, revisorernas berättelse, 
motioner med klubbstyrelsens yttrande över dessa samt valberedningens 
förslag skall skickas ut senast två veckor före mötet. 

  
8:5 Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden: 

 1) Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 2) Fastställande av dagordning. 
 3) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 4) Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden 

justera protokollet. 
 5) Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 6) Revisorernas berättelse. 
 7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 8) Styrelsens förslag och inkomna motioner. 
 9) Fastställande av klubbsektioner. 
 10) Genomgång av verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår. 
 11) Fastställande av avgifter samt verksamhetsplan och budget. 
 12) Val av: 
 Styrelseledamöter: 
 Jämna år 

 a) ordförande för två år. 
 b) hälften av övriga ordinarie styrelseledamöter för två år. 
 c) styrelsesuppleanter för ett år med en för dem fastställd turordning. 

  
 Udda år 

 d) hamnmästare för två år. 
 e) hälften av övriga ordinarie styrelseledamöter för två år. 
 f) styrelsesuppleanter för ett år med en för dem fastställd turordning. 

  
 Övriga funktionärer: 

 g) en av två revisorer för två år 
 h) två revisorssuppleanter för ett år. 
 i) redaktionskommitté för ett år, tre ledamöter varav en skall vara 

sammankallande. 
 j) valberedning för ett år, tre ledamöter varav en skall vara 

sammankallande. 
 k) sektionsledamöter för ett år. 

  
 13) Övriga ärenden. 
  

§ 9 Medlemsmöte  
  

9:1 Klubben skall hålla medlemsmöte i november (höstmöte). Kallelse till 
höstmötet skall ske senast den 15 september. 
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9:2 Motioner till höstmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 oktober. 

Styrelsens yttrande över motionerna och styrelsens egna förslag skall jämte 
förslag till dagordning tillställas medlemmarna senast den 15 oktober. 

  
9:3 Annat medlemsmöte skall hållas om styrelsen eller revisorerna finner det 

påkallat. Om en tiondel av medlemmarna  gör framställan om medlemsmöte 
skall sådant hållas inom två månader och kallelse skall utgå senast fyra 
veckor före mötet. 

  
9:4 Medlemsmötes dagordning skall uppta följande ärenden: 

 1) Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 3) Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden 

justera protokollet. 
 4) Förslag som väckts av styrelsen eller som styrelsen mottagit från 

medlemmar. 
 5) Övriga frågor 
  

 § 10 Revision  
  
 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av båtklubbens räkenskaper, 

årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
  
 Båtklubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor 

före årsmötet. 
  
 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det 

senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet. 

  

 § 11  Firmateckning och räkenskapsår  
  

11:1 Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör eller sekreterare, två i 
förening. Kassören har därutöver rätt att ensam teckna firma för postgiro och 
bankkonto. 

  
11:2 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till 

den 31 december. 
  

§ 12 Stadgeändring   
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 För ändring av klubbens stadgar erfordras 2/3 majoritet vid två på varandra 
följande möten, varav ett skall vara årsmöte. 

  
 I kallelse till mötet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. 
  

§ 13 Riksidrottsförbundets stadgar  
  
 Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna 

tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt 
vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i 
vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

  
 Styrelsen är ansvarig för att ovanstående stadgar, föreskrifter och 

anvisningar vid behov finns tillgängliga för båtklubbens medlemmar. 
  

§ 14 Klubbens upplösning  
  
 För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid årsmöte. 
  
 I beslut om upplösning av båtklubben skall anges att klubbens tillgångar 

skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. 
  
 Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i 

ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och reslutaträkningar, skall 
omedelbart delges Svenska Seglarförbundet. 

 


