Stadgar för Raksta Båtklubb
antagna vid årsmötet 2002-03-21, reviderade av årsmötet 2004 och senast fastställda av årsmötet 2013-04-11.

Allmänna bestämmelser
§1
Ändamål
Raksta båtklubb, för Raksta tomtområde i Tyresö kommun, bildades den 30 juli 1961 och är en ideell
förening med uppgift att lokalt främja båtlivet och tillvarata medlemmarnas intressen som båtägare.
Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt gott kamratskap och sjömanskap.
§2
Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
§3
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§4

Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordföranden och kassör eller sekreterare,
två i förening. Föreningen tecknas i bank och post av kassören och ordföranden var för sig.
§5
Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
§6
Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall avgörs frågan av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att ifråga om tillämpningen av dessa stadgar
inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med
vad som anges i § 29.
§7
Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan endast ske på ordinarie årsmöte. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av
årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av
såväl enskild medlem som styrelsen.
§ 8
Upplösning av föreningen
Beslut om klubbens upplösning skall fattas på två på varandra följande årsmöten varvid minst 2/3 majoritet krävs varje gång. Skall klubben upplösas beslutar det sista årsmötet hur föreningens tillgångar skall
fördelas och var föreningens handlingar skall förvaras.

Föreningens medlemmar
§9
Medlemskap
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Krav för medlemskap är att personen är tomt-/fastighetsägare inom Raksta tomtområde. Medlemskapet
är således bundet till den fastighet som anges i ansökan om medlemskap. Föreningen för sitt medlemsregister på data. Beträffande överlåtelse av medlemskap se § 11.
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§ 10
Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem, som icke erlägger avgift inom fastställd tid kan efter styrelsens prövning anses ha förverkat rätten till sitt medlemskap och med det sin båtplats.
Medlem, som utträtt ur klubben eller förverkat sitt medlemskap äger inte rätt att återfå av honom/henne
inbetalda avgifter.
§ 11
Överlåtelse
Vid överlåtelse av fastighet upphör medlemskapet. Medlemskapet kan dock överlåtas på den tillträdande
ägaren. Skriftlig ansökan om sådan överlåtelse skall lämnas till styrelsen senast inom sex månader efter
försäljning av fastigheten och skall vara undertecknad av både säljare och köpare. Kopia på lagfart skall
bifogas ansökan. Ej i tid inlämnad ansökan om överlåtelse till ny ägare av fastigheten innebär att medlemskapet övergår till styrelsens disposition. Se även § 9.
§ 12
Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne försummat att betala av föreningen beslutade avgifter,
motarbetat föreningens verksamhet, inte rättar sig efter dess stadgar och ordningsföreskrifter eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
§ 13
Rättigheter
Medlem har rätt att nyttja klubbens anläggningar och viss utrustning och ges rätt att disponera nycklar till
klubbens hamnplan, bryggor och klubbhus. Se ”Hamn- och miljöföreskrifter för Raksta Båtklubb”
Medlem ges fullt ut möjlighet att ta del av information om föreningen på klubbens hemsida och på hamnplan . Medlem har rätt att delta i de aktiviteter och sammankomster som årligen anordnas.
§ 14
Skyldigheter
Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar, beslut som fattats av årsmöte och styrelsen och dess
utarbetade Hamnregler samt hamnkaptenernas anvisningar. Medlem är vidare skyldig att årligen betala
medlemsavgift och andra avgifter inom stipulerad tid och senast den 15 februari årligen inkomma med
ansökan om båtplats om sådan skall kunna garanteras. Medlem kan endast tilldelas 1 båtplats. Rätt att
inneha båtplats tillkommer endast medlem med båt lämpad för klubbens hamn- och uppläggningsanordningar. Om överlåtelse se § 11.
Medlem uppmanas att medverka i de arbeten som beslutats, företrädesvis den årliga städdagen under
våren. Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Årsmötet och extra årsmöte
§ 15 Tidpunkt och kallelse
Årsmöte skall hållas före april månads utgång varje år. Kallelse till ordinarie årsmöte sker skriftligt minst 2
veckor före mötet.
§ 16
Förslag på ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl enskild medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem
skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Styrelsen skall behandla förslaget och lämna ett skriftligt yttrande till årsmötet.
§ 17
Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Varje medlem som erlagt medlemsavgift föregående verksamhetsår äger en röst. Rösträtten är personlig
och får inte utövas genom ombud.
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§ 18
Beslutmässighet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.
§ 19
Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag
för i § 7 och § 8 nämnda fallen fattas beslut med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid omröstning
som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.
§ 20

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
§ 21
Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Årsmötets öppnande.
Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
Val av två protokollsjusterare för årsmötet.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av styrelsens förslag, och inkomna motioner.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret.
Beslut om årsavgift och övriga avgifter.
Beslut om årsarvode till styrelse, revisorer och hamnkaptener.
Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar enligt § 25.
Val av revisor och revisorssuppleant.
Val av hamnkaptener.
Val av valberedning.
Årsmötets avslutning.

§ 22
Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen så finner lämpligt eller när minst 1/6 av medlemmarna gjort skriftlig
framställning härom. Kallelse till extra årsmöte sker skriftligt minst 14 dagar före mötet. Vid extra årsmöte
får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§ 23
Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, av vilka en utses till sammankallande. Ingen av ledamöterna får
vara tillika styrelseledamot
§ 24
Revision
Årsmötet utser för ett år en revisor och en revisorssuppleant. Styrelsen kan därutöver ges i uppdrag att
för ett år i taget att inhandla tjänst för ekonomisk rådgivning och övergripande granskning inför revisionen.
Styrelseberättelse och bokslut skall överlämnas till revisorerna senast 6 veckor före årsmötet och skall,
efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före mötet.

Styrelsen
§ 25
Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och fem ordinarie ledamöter och minst tre och högst fem suppleanter som
utses växelvis vid årsmötet för två år framåt. Ena året väljs två ordinarie ledamöter och två suppleanter
och andra året tre ledamöter och en till tre suppleanter. Styrelsen äger rätt att adjungera 1 representant
för hyresgästerna.
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt beslutar om uppdrag/uppgifter
inom styrelsen. Styrelsen äger rätt att utse och specificera erforderliga arbetsgruppers/kommittéers ansvarsområden.
§ 26
Styrelsens skyldigheter
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ med totalansvar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall således inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens totala verksamhet för att tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen har därmed bl.a. ansvaret för medlemsfrågor,
fördelning och uthyrning av båt- och hamnplatser. Uthyrning sker i mån av utrymme till hyresgäster, dvs.
icke medlemmar mot särskilda avgifter, vilka fastställs och beslutas av årsmötet.
Styrelsen skall svara för att gällande stadgar, klubbens ”Hamn- och miljöföreskrifter” samt hamnkaptenernas anvisningar efterlevs. Styrelsen skall vidare verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och
fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 24 samt förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officielle representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete,
övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs samt
övervaka att föreningens byggnader och tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Sekreterarens uppgifter är att föra protokoll över styrelsens sammanträden, föra medlemsförteckning och
se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt, om ordföranden inte
bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, svara för och kontinuerligt uppdatera klubbens
hemsida samt årligen sammanställa styrelsens förslag till verksamhetsberättelse. Styrelsen kan, om så
bedöms, fördela delar av sekreterarens uppgifter på vice ordföranden
Kassörens uppgifter är att se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter, svara för föreningens bokföring och föra bok över föreningens räkenskaper, årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, utarbeta
underlag för budget och budgetuppföljning samt se till att föreningens avgifter och skulder betalas i rätt
tid.
Styrelsen fastställer fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt (se § 25).
§ 27 Kallelse, beslutmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden varvid även suppleanterna kallas. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter (dock minst två ordinarie) är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
§ 28 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till hamnkaptenerna. Den som fattat beslut med
stöd av bemyndigande skall regelbundet underrätta styrelsen.

Tvist
§ 29 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras
enligt lagen om skiljeförfarande. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnader för den
skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika
mellan parterna.
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