
 Söråkers Båtsällskap  

 

  Protokoll årsmöte 2021-06-12 

__________________________________________________________________________________________ 

 

   

Plats: Söråkers Folkets Hus. 

 

 

 

§  1.    Årsmötet öppnas. 

  Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

  

§  2.    Val av ordförande. 

  Till ordförande valdes Sune Sundell.  

  

§  3.    Val av sekreterare. 

  Till sekreterare valdes Ronny Svensson.  

  

§  4.    Frågan om mötets stadgeenliga utlysning. 

  Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

  

§  5.    Dagordning. 

  Föreslagen dagordning godkändes. 

  

§  6.     Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 

 Till justeringsmän valdes Anders Åström och Rune Gustafsson. 

  

§  7.     Verksamhetsberättelser. 

Verksamhetsberättelserna för styrelsen, seglingskommittén, motorbåtskommittén,  

krangruppen och hamnkommittén lästes upp. 

 Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna. 

  

§  8.    Ekonomisk redovisning. Bilaga 1. 

     Tommy Kling redovisade det ekonomiska utfallet samt balansräkningen.  
     

    På grund av coronapandemin har många medlemmar gjort mindre antal arbetstimmar  

    än vad som krävs vilket inneburit ökade intäkter för klubben. Styrelsen bedömer det  

    som en engångsföreteelse.  

      

            Sedan förr om åren finns det avskrivningar. Per Edén tillsammans med kassör Monica 

            Wallin kollar upp dessa.  

  

§  9.    Revisionsberättelse. 

            Tommy Kling läste upp revisionsberättelsen då ingen av revisorerna hade möjlighet  

            att delta. Styrelsen föreslås få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

  

§ 10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
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 § 11.   Avgifter för verksamhetsåret 2021. 

 Då båtsäsongen börjat innan årsmötet kunnat genomföras har klubben fakturerat med 

oförändrade avgifter. Styrelsens förslag på oförändrade avgifter med ett tillägg om att 

införa påminnelseavgifter godkändes. 

 

 Medlemsavgift:           
Senior / junior (junior t o m det år man fyller 18): …       400:- / 50:-      
      

 Båtplatsavgift (vattenskoterbrygga räknas som båt mindre än 8 m) 

 för medlem som betalat insats:   

- båt mindre än 8 m längd: ………………………                650:-                  

- båt 8 m – t o m 12 m längd: ……………………              1100:-               

- båt över 12 m längd: ……………………………             1550:-              
 

Medlemsavgift tillkommer liksom arbetstid och nattvakt.                

Avgifterna inkluderar uppläggning på anvisad plats på hamnområdet vintern 2021-22  

Insatsen avskaffades 2014 och båtplatsavgifterna för betald insats/ej betald insats 

ska vara lika år 2024 då insatsen skrevs av på 10 år.     
 

 för medlem som inte betalat insats:   

- båt mindre än 8 m längd: ……………………….….          800:-                                                 

- båt 8 m – t o m 12 m längd: ………………………..        1400:-                    

- båt över 12 m längd: ……………………………….        2000:-            
 

Medlemsavgift tillkommer liksom arbetstid och nattvakt.  

Avgifterna inkluderar uppläggning på anvisad plats på hamnområdet vintern 2021-22.  

 

 Skjulavgift för medlem med skjul men utan båtplats:     1100:-          

Medlemsavgift tillkommer liksom arbets- och nattvaktsplikt.   

  

 Vinteruppläggningsavgift för medlem utan båtplats:        600:-            

Medlemsavgift tillkommer.                                                                                        

Avgiften gäller för uppläggning på anvisad plats på hamnområdet t o m maj 2022. 

Båten ska vara försäkrad. Vagnen skall vara märkt med namn och tfn.  

 

 Året runt-uppläggning på hamnområdet:  
  - år 1  …………………………….                               1500:-            

  - år 2  …………………………. …            2 x år 1-avgiften 

  - år 3  ……………………………..            3 x år 1-avgiften 

  - år 4 →  …………………………             4 x år 1-avgiften 
  

Medlemsavgift tillkommer liksom arbetstid och nattvakt.   

Båten ska vara försäkrad. Vagnen ska vara märkt med namn och tfn. Avsikten med 

avgiftsstegen är att förhindra att båtvrak blir liggande på hamnplanen.  

 

 Fast el-avgift för medlem med skjul (inkl 50 kWh):           100:-           

 

 Båtgäster:   
Gästplatsavgift inkl el:      - dygn: ………………………       100:-                   

                    - vecka: ……………………..         400:-          

 Användning av slip/mastkran för ej medlem (per tillfälle)     100:-                    
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 Avgift för lyft med klubbens kran:  
 

Båtlyft på ordinarie lyftdag: ………………………………..         400:-        
 

På ordinarie lyftdag ingår båtvagnstransport med klubbens Volvo-traktor för de som 

lyfter med kranen. 

                                            

Båtlyft på annan dag …………………………….………..    1000:-/400:-          

Är det fler än 1 båt så är kostnaden för övriga båtar 400:- per båt men man ska dela 

på totala kostnaden. Exempel: 2 båtar 1000+400=1400 blir 700:- per båt.                        

Medlemmar med nödvändig färdighet får utan särskild avgift använda klubbens 

lantbrukstraktor för bogsering av båtvagnar på hamnområdet.  

Vid ev. båtvagnstransport med klubbens Volvo-traktor tillkommer 200:-..  
 

    -- på-/avmastning: ………………………………………….        300:-       

                                

 Avgift för användning av klubbens Volvo-traktor för bogsering av båtvagnar 
 

Traktoravgift: ………………………………………………..          200:-        
 

Avgiften gäller vid bogsering av båtvagnar vid sjösättning/upptagning på slipen och 

vid lyft med kran på annan tid än de ordinarie lyftdagarna. Endast av styrelsen 

godkända förare får köra Volvo-traktorn.  

 

 Avgift för hyra av klubbstugan:    
 max 4 tim   :  …………………………………………………      200:-        

 > 4 -24 tim        :  ……………………………………………        500:-        
          

I mån av att klubben inte har någon egen aktivitet i klubbstugan så står den till för-

fogande för medlemmars privata tillställningar. Avgiften ska betalas i förväg. Den 

som hyr svarar för städning och ersättning för ev. skada. Man bör även i förväg 

informera nattvakten.  

 

 Avgift för sommarplats på land för medlemmar utan båtplats 

 Sommarplats för båt/vattenskoter på land   ………:…………         800:-        
  

 Medlemsavgift tillkommer liksom arbetstid och nattvakt. 
 

Avsikten är att bereda medlemmar utan båtplats möjlighet till uppställningsplats på 

hamnområdet så att man inte behöver ta hem sin båt eller vattenskoter mellan varje 

användningstillfälle. 

 

 Påminnelseavgift vid fakturering 
Om betalning inte kommit senast på förfallodatumet sänds en skriftlig påminnelse 

via e-post eller brev. Härvid påförs en påminnelseavgift på 60 kr vid första 

påminnelsen och på 180 kr vid andra påminnelsen.  

 

  

 § 12    Budget för verksamhetsåret 2021.  

             Styrelsens förslag till budget godkändes. Bilaga 2. 
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 § 13    Val av förtroendevalda. 

    

Årsmötet valde förtroendevalda enligt nedanstående förteckning.    

Samtliga valdes för 2021 förutom ordinarie styrelseledamöter som valdes för 2021 och 2022.  

 

 

 Styrelsen:  

            -  sekreterare …………………………………. Yvonne Westerlund   2021-22      

  -  ledamot      …………………………………. Folke Nyström 2021-22 

  -  suppleant   …………………………………. Morgan Evensson  

  -  suppleant   …………………………………. Anders Åström   
 

Övriga ordinarie ledamöter Tommy Kling, Monica Wallin, Per Eriksson är valda för 2020-21 

 

 

 Revisorer: ………………………………… Sune Sundell 
      Kari Jussila 

                

 Revisorsuppleanter: ………………………... Lars E Pettersson 
         Carl Junker 

 

 Seglingskommitté inkl jolle: ……………….. Mikael Olavi 

           Morgan Evensson 

  Roine Pettersson 

  Anders Åström 

  Lars Berntzén 

 

 

 Motorbåtskommitté inkl vattenskoter ……… C-G Carlsson 
Martin Eklund 

Elina Evensson 

Linus Gelfgren 

Oscar Bengtsson 

 

 

 Arbetsgruppen med undergrupper:  
 

 - arbetssamordnare  ……………………… Roger Ahlm   
         

- maskiner …………..…………………… Martin Eklund 

    Håkan Nordin    

             

- bryggansvarig 100-bryggan …………… Göran Sörell   

 

  - bryggansvarig 200-bryggan …………… Bengt Lordell   

 

  - bryggansvarig 300-bryggan …………… C-G Carlsson   
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- krangrupp ……………………………… Folke Nyström 

    Martin Eklund 

    Per Eriksson 

    Patrik Sandblom 

    Lars Berntzén 

    Lennart Pettersson 

    Roland Flink 

    Morgan Evensson 
  

                 

  - el-ansvarig ……………………………... Oscar Nyberg 
                  
       - VVS-ansvarig ………………………….. Nils Sundling                   

   

 

 Hamnkommitté: 

  - hamnkapten båtplatser i vattnet ………....  Rune Gustafsson 
 

        - hamnkapten platser på land  ……………. Martin Eklund  
  

        - stugvärdar / trivselgrupp ………………...  Iris Gustafsson 

      Eva Larsson 

      Åsa Lordell   

  

 

 Ombud till: 
 

        -  Mellannorrlands Seglarförbund  ………..  Roine Pettersson 

 

-  Västernorrlands Båtförbund  …………… C-G Carlsson      

       

-  Utsjöbryggor  …………………………… C-G Carlsson                             

 

-  Försäkring Svenska Sjö  ………………… Sten Bengtsson                                  

   

                  

   Valberedning:  ……………………………. Rune Gustafsson 

     Martin Eklund 

    Sten Bengtsson 

      

  § 14    Frågan om arbetsplikt (antal timmar ; ersättning för ej utförd arbetstid) 

 (Medlemmar 75+ är befriade från arbetsplikt)  

  Årsmötet beslutade om  

                   -  arbetstid   …………….….   8 timmar 

                    -  ersättning ……………….. 300 kr/tim 

  

 

  § 15    Nattvakt  (antal nätter ; ersättning för ej utförd nattvakt) 

   (Medlemmar 75+ är befriade från nattvakt)   

    Årsmötet beslöt om 

                    -  antal nätter  …………….. 2  nätter 

                    -  ersättning  ………………. 1000 kr/natt 
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   § 16    Arvoden. 

  Ordförande, sekreterare och kassör erhåller ett arvode på 900 kr vardera. 

  

 

   § 17    Propositioner från styrelsen. Bilaga 3 & bilaga 4. 

 Årsmötet beslöt att godkänna proposition nr 1 angående Ordningsföreskrifter. 

 Årsmötet beslöt att godkänna proposition nr 2 angående ändring av stadgarna. 

  

 

   § 18    Motioner från medlemmar. 

    Inga motioner har inkommit. 

        

     

   § 19    Sune Sundell tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat 

  

 

 

 

 

 Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

 

 

 Ronny Svensson   Sune Sundell 

 

 

 

 

 

 

 

   Justeras      Justeras 

 

 

 

 

 

 Anders Åström   Rune Gustafsson  
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Bilaga 1    Ekonomisk redovisning. 

Publiceras ej på nätet. Protokollet finns i klubbstugan. 

 

 

20191010 - 20201231 UTFALL 

    
Intäkter   

Medlemsavgifter 
 Båtplastsavgift 
 Vinterupplägg 
 Kranlyft 
 Arbetsplikt 
 Elavgifter 
 Skjulavgifter 
 Uthyrning av lokal 
 Utebliven vakt 
 Elavgifter medlemmar 
 Sommarplats land 
 Helår land 
 Festkommitté 
 Övriga intäkter 

   
   

 Utgifter / Kostnader 
 Kostnad festkommite 

 Övriga kostnader 
 El 
 Städning, renhållningsavgift 
 Bastubyggnad 
 Övrig förbrukning 
 Rep / underhåll 
 Klubbstuga 
 Drivmedel 
 Försäkring 
 Telefon / Grind 
 Postbefordran 
 Medavg andra båtförb 
 Mobilkran 
 Jordbrukare 
 Traktor 
 Buster 
 Skatt och försäkring 
 Medlemsmöten 
 Markskötsel 
 Bränsletank  
 

   

  



8 

 

Bilaga 2.   Budget för verksamhetsåret 2021. 

Publiceras ej på nätet. Protokollet finns i klubbstugan. 

 

                                             Budget 2021 
 

  Intäkter   

Medlemsavgifter 
 Båtplatsavgifter 
 Vinteruppläggning 
 Kranlyft 
 Arbetsplikt 
 Elavgifter 
 Skjulavgifter 
 Uthyrning av lokal 
 Utebliven vakt 
 Elavgifter medlemmar 
 Sommarplats land 
 Helår land 
 Festkommitté 
 Övriga intäkter 
   
     

    

Utgifter / Kostnader   

Festkommitté 
 Övrigt (Miljöprovtagning) 
 El 
 Städning, renhållningsavgift 
 Bastubyggnad 
 Övrig förbrukning 
 Rep / underhåll (truckskjulstak) 
 Klubbstuga (ytterdörrar mm) 
 Drivmedel 
 Försäkring 
 Telefon/Grind/ADSL/Fjärrdosor återbet. 
 Postbefordran 
 Avgift SBU SSF VnBF Utsjöbrygg 
 Mobilkran 
 Jordbrukstraktor 
 Volvo-traktor 
 Buster 
 Skatt och försäkring 
 Medlemsmöten 
 Markskötsel 
 Farmartank (besiktning, rengöring, räkneverk) 
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Bilaga 3 Ordningsföreskrifter 

 

Ordningsföreskrifter 
 
Ordningsreglerna kan ändras efter beslut på medlemsmöte. 

Båtplats i vattnet / hamnplats på land 

o Ny medlem anvisas plats efter att gällande avgifter betalats. Har medlem inte fullgjort sina 
åtaganden kan styrelsen dra in båt- eller hamnområdesplats med omedelbar verkan. 

Styrelsen eller hamnkapten kan också anvisa annan plats om behov av omdisponering i 
hamnen uppstår.  

 

o Båtplats disponeras av innehavare för hela båtsäsongen. 

  

o Sommarplats på land disponeras av innehavaren för hela båtsäsongen. 

 

o Vinterplats på hamnområdet tilldelas av hamnkapten och disponeras av innehavaren             

t o m 30 maj påföljande år.  
 

o Båtplats får inte överlåtas, lånas ut eller hyras ut i andra hand. Kortare utlåning kan dock 
ske under förutsättning att medgivande har erhållits av hamnkapten.  

 

o Uppsägning av båtplats ska göras skriftligt inför kommande säsong dock senast 31 jan.  

 

o Önskemål om byte av båtplats tas upp med hamnkapten.   

 

o Byte av båt anmäls till hamnkapten. Byte till annan båt berättigar inte automatiskt till 

båtplats utan är beroende på om lämplig ledig båtplats finns.  
 

o Varje båtplatsinnehavare är ansvarig för att eventuella skador på bryggor eller Y-bommar 
vid båtplatsen snarast anmäls till hamnkapten liksom incidenter eller annat som klubben 

bör ha kännedom om. 
 

o Båtvagnar, jollar eller annan typ av följebåt skall märkas upp med ägarens namn och 
telefonnummer. Märkningen ska göras väl synlig. 

 

o Båt skall alltid förtöjas på betryggande sätt och vara tillfredsställande fendrad. Vid 

förtöjning rekommenderas att  ryckdämpare används. Förtöjning görs så att intilliggande 
båtar inte kan skadas. Förtöjningsgods skall hålla god standard och vara dimensionerad 

med hänsyn till båtens storlek och tyngd. Fendring görs för att skydda den egna och andras 
båtar. Eventuella anmärkningar från hamnkapten gällande brister i förtöjning ska åtgärdas 

snarast. 

Försäkring 

Båtägare svarar för att båt har gällande försäkring. 

Båtskjulsägare svarar för att båtskjul har gällande försäkring.   

Klubben förbehåller sig rätten att hos respektive försäkringsbolag kontrollera att båtar och 

båtskjul har gällande försäkring. Försäkringsbrev ska vid begäran uppvisas för styrelsen eller 

hamnkapten eller, i samband med båtlyft, för lyftledaren.   
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Avgifter 

Klubbens avgifter fastställs av årsmötet. Varje medlem ska betala sina avgifter senast av 

styrelsen fastställt datum. Vid 1:a påminnelse tas en avgift om 60 kr ut. Vid 2:a påminnelse 

tas en avgift på 180 kr ut.  

Arbetsbeting 

Medlem med båtplats, medlem med sommarplats på land och båtskjulsägare ska göra 

arbetsbeting enligt vad som beslutas av årsmötet. Arbetsbeting kan göras av familjemedlem 

men ska antecknas som gjord av medlemmen. Årsmötet kan besluta om undantag för t ex 

äldre medlemmar.                                                                                                                             

Medlem med enbart vinterplats behöver ej göra arbetsbeting.  
                                                                                             

Varje år gör arbetsledargruppen upp en lista med arbetsuppgifter. Listan finns i klubbstugan. 

Var och en måste på eget initiativ ta del av listan och anmäla till arbetssamordnaren vilka 

arbetsuppgifter man kan åtaga sig. Arbetsuppgifter och instruktioner, med beräknad 

tidsåtgång, ges av arbetssamordnaren. Utförd arbetstid antecknas av var och en i arbets-

tidspärmen och tiden ska signeras av arbetssamordnaren.   
 

o Medlem som fått båt- eller sommarplats på land 31/7 eller tidigare ska göra helt beting.  

o Medlem som fått båt- eller sommarplats på land 1/8 eller senare ska göra halvt beting.  
o Båtskjulsägare ska göra helt beting. 

 

Grindar/dörrar 

Grindar och dörrar ska hållas stängda och låsta eller under omedelbar uppsikt.                    
Bilgrinden stängs normalt automatiskt. Tiden är f. n. ställd till 30 sekunder. Grinden kan 
ställas upp i öppet läge varvid elmanövreringen ej är i funktion. 

Parkering 

Fordon får endast tillfälligt stanna för i- och urlastning vid brygglandgångar eller framför 

entré till klubbstugan. Områden för parkering finns längst ut på yttre piren vid 100-bryggan, 

längs 300-bryggan och i övrigt på hamnområdet utanför transportvägarna. Parkering på 

hamnområdet ska ske så att transporter och arbeten i övrigt inom hamnområdet ej störs. 

Parkering finns även utanför bilgrinden vid truckskjulet samt en allmän parkering på andra 

sidan strandpromenaden. 

Parkering är ej tillåten längs hamnbassängen på sträckan slipen - mobilkranen - yttre P-

området på piren vid 100-bryggan.  
 

Vakttjänst 

Medlem med båtplats eller sommarplats på land liksom båtskjulsägare ska fullgöra vakttjänst 

enligt vad som beslutas av årsmötet. Årsmötet kan besluta om undantag för t ex äldre 

medlemmar. Medlem med enbart vinterplats behöver ej göra vakttjänst.  
 

o Medlem som fått båt- eller sommarplats på land 31/7 eller tidigare år ska göra 2 vaktnätter. 
o Medlem som fått båt- eller sommarplats på land 1/8 eller senare ska göra 1 vaktnatt. 

o Båtskjulsägare ska göra 2 vaktnätter. 
 

Vakttjänst kan fullgöras av familjemedlem. Vakttjänst ska endast göras av myndig person. 

Vid uteblivande av vakt (till vilket också avbrytande av vakt räknas) och vid icke helt 

fullgjord vakttjänst, dvs att komma för sent och/eller gå för tidigt, erläggs fastlagd avgift. 

Vaktinstruktion finns i klubbstugan. Genomförd nattvakt registrerar man med datum och 
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signatur i vaktpärmen som finns i klubbstugan. Avsaknad av sådan notering betraktas som 

utebliven vakt. 
 

Bokning av vaktnätter sker via inloggning i Svenska Båtunionens BAS-system. Inloggning 

kan ske via datorn i klubbstugan. Alla medlemmar tilldelas en inloggningskod. Har man 

glömt sin kod så kontakta någon i styrelsen. 

Bokad vaktnatt får ej strykas. Byte av vakt kan ske mellan medlemmar och det finns en 

vaktpool som kan fullgöra vakttjänst åt andra medlemmar. Eventuell ersättning görs upp 

mellan berörda utan att klubben är inblandad. Uppgift om vilka medlemmar som ingår i 

vaktpoolen finns på SBS hemsida. 

Vakttjänst kan också göras av icke medlem men denne ska i sådant fall godkännas av 

styrelsen.  

Bastun 

Bastun längst ut på södra piren får användas av medlemmar med gäster samt besättningar 

på besökande båtar. Bokning sker via BAS. Besättning på gästande båtar ombeds kontakta 

hamnkaptenen för bokning. Nyckel till bastun finns på anslagstavlan i klubbstugan. Var och 

ett sällskap städar efter sig 

Klubbstugan 

Klubbstugan kan användas av medlemmar med familjer samt besättning på besökande båtar. 

Stugan kan också hyras av medlemmar för privat bruk i mån av att klubben inte använder den. 

Bokning av klubbstugan sker via BAS. För allas trevnad ska följande regler följas av den som 

använder klubbstugan: 

o Efter användning diskas och återställs det som använts i skåp och lådor.  

o Allt avfall skall bäras ut och läggas i avsedd soptunna vid infarten. 

o Kyl och frys är till för tillfällig förvaring. När varor läggs in i kyl/frys ska dessa märkas 

med ägarens namn och datum. Varor med liggtid över en vecka kan, liksom omärkta varor, 

komma att kastas. 

o Stugan skall lämnas städad efter användning. Vid användning av diskmaskin och spis skall 

dessa lämnas rengjorda. Lämna inte dörrar öppna och se till att kranar är avstängda. 

o Ev skador ska anmälas till någon i stuggruppen. 

Gräsklippning, slyröjning mm 

Gräsklippare, röjsåg/trimmer med skyddsutrustning, mutterdragare mm finns i traktorskjulet. 

Klubbnyckeln går till dörren. Nyckel till det, normalt låsta, inre rummet finns i nyckelskåpet i 

klubbstugan. Efter användning av utrustningen skall denna rengöras och återställas. Var och 

en är ansvarig för att ev. säkerhetsbestämmelser följs. 

 
Vinteruppläggning 

För vinteruppläggning på hamnområdet gäller plats efter anvisning av hamnkapten.                 

Privata bränsledepåer är ej godkända, mer än det som finns i båtens tankar.                           

Kupévärmare är ej godkänd att användas i båtar, ej heller anordningar med öppen låga.           
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Egna elinstallationer får ej göras. Båtars pallning och täckningsmaterial skall stå emot normalt 

förekommande väderförhållanden.  

För tilldelad plats gäller följande: 

o Tilldelad plats får inte ändras/bytas utan godkännande av hamnkapten. 

o Vid försäljning av båt är det säljarens skyldighet att upplysa köparen om vad som gäller 

avseende båtförvaring inom hamnområdet såsom medlemskap och båtförsäkring. 

o Båtvagnar ska vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. 

o Stöttor och annat material som används vid vinterförvaring bör tas hem av var och en men 

kan efter sjösättningen också förvaras samlat på båtvagnen. 

o Överblivet material t.ex. färgburkar, spilloljekärl, trasig båttäckning mm ska städas bort 

senast en vecka efter sjösättning. Var och en är ansvarig för bortforsling av eget material. 

Uppförande av vintertäckning som kan betraktas som båtskjul får ej förekomma. Sådan 

byggnad kan betraktas som svartbygge. För uppförande av båtskjul krävs kommunalt 

byggnadslov och dispens från strandskydd.  

Heta arbeten 

Vid heta arbeten (t.ex. arbeten med rondell, svetsning) måste det säkerställas att angränsande 

båtar eller annat ej tar skada. 

Miljöfarliga restprodukter 

Var och en ansvarar för att eget miljöfarligt avfall som t ex batterier, lampor, färgrester, 

oljerester m m lämnas till kommunens återvinningscentral. 
Soptunna för hushållssopor finns vid infartsgrinden. Tunnan är främst avsedd för gästande 
båtars sopor, sopor från klubbaktiviteter i klubbstugan eller vid uthyrning av stugan. Egna 
hushållssopor från båtturer tar var och en med hem. 

 Utträde 

Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Efter utträde 

återlämnas nycklar, därefter kan eventuellt resterande depositioner återbetalas. 
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Bilaga 4  Ändring av stadgarna 

 

 

Proposition nr 2 från styrelsen angående ändring av stadgarna §§  2 och 4. 

 

 

Styrelsen föreslår att § 2 ändras enligt förslaget nedan 

 

Stadgarna är övergripande och för att erhålla en mer detaljerad skrivelse om vad som gäller 

för medlemskap så hänvisas till Ordningsföreskrifter. 

 

Nuvarande lydelse: 

 

§2 
Envar äger rätt att vara medlem efter styrelsens godkännande. Årlig medlemsavgift samt 

båtplatsavgifter betalas senast av styrelsen fastställt datum för det löpande räkenskapsåret. 

Medlem som inom 3 månader efter anmaning icke erlagt stadgade avgifter kan efter styrelsens 

prövning anses hava utträtt ur föreningen. Medlem som genom olämpligt uppförande eller på 

annat sätt skadar föreningens intressen eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur 

föreningen, dock skola beslut härom fattas av minst fem styrelseledamöter. 

 

Föreslagen ny lydelse: 

 

§2 
Envar äger rätt att vara medlem efter styrelsens godkännande. Som medlem har man både 

rättigheter och skyldigheter vilka, tillsammans med stadgarna, framgår av på medlemsmöte 

antagna Ordningsföreskrifter.                                                                                                                   

Årliga avgifter betalas senast av styrelsen fastställt datum för det löpande räkenskapsåret. 

Medlem som icke erlagt avgifter inom 30 dagar efter sista betalningsdag för 2:a påminnelsen 

kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som genom olämpligt 

uppförande eller på annat sätt skadar föreningens intressen eller verksamhet kan av styrelsen 

uteslutas ur föreningen, dock ska beslut härom fattas av minst fem styrelseledamöter 
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Styrelsen föreslår att § 4 ändras enligt förslaget nedan. 

 

Nuvarande lydelse innebär att förslag från medlemmar (motioner) kan inkomma så sent 

före årsmötet att varken styrelsen och medlemmarna hinner ta ställning till förslaget före 

årsmötet.  

Det är normal rutin i föreningar att motioner ska vara inlämnade i så god tid att styrelsen 

hinner ta ställning till förslagen och att dessa, tillsammans med styrelsens kommentarer 

och förslag till beslut, skickas till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

 

Nuvarande lydelse: 

 

§ 4 

Av medlem väckt förslag skall styrelsen framläggas vid nästkommande möte. Förslag som 

skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

 

 

Föreslagen ny lydelse: 

 

§ 4 

Av medlem väckt förslag ska av styrelsen framläggas vid nästkommande styrelsemöte. 

Förslag som ska behandlas på årsmötet, motioner, ska vara styrelsen tillhanda senast sex 

(6) veckor före årsmötet. Kallelse till årsmötet ska normalt sändas senast fyra (4) veckor 

före årsmötet.  

 


