
Stadgar
för

Kopparmora Båtklubb

Fastställda 2003-03-11

Reviderade 2017-03-16



1. Föreningens ändamål
Föreningen, vars namn är Kopparmora
Båtklubb, är en ideell allmännyttig
förening och har till ändamål att:

•  tillvarata medlemmarnas intressen i
anslutning till båtlivet samt verka för
sjösäkerhet, god miljö och gott kamrat 
och sjömansskap

• förvalta hamn och uppläggningsplatser 
upplåtna åt medlemmarna samt övriga 
anordningar för gemensamt bruk

• organisera gemensamma aktiviteter
såsom sjösättning, båtupptagning och
skötsel av hamnanläggningarna

2. Medlemskap
2.1 Medlemskap kan erhållas av envar,

såvida inte föreningens syfte eller
särskilda skäl förhindrar detta. Beviljat
medlemskap berättigar i och för sig ej till
sommar- eller vinterplats för medlems 
båt inom föreningens anläggningar.

2.2 Inträdesansökan, varigenom den 
sökande förbinder sig att följa förening-
ens stadgar, ordningsföreskrifter och i 
laga ordning fattade beslut, görs skrift-
ligen till föreningens styrelse.

2.3 Medlem, som vill utträda ur föreningen,
skal skriftligen anmäla detta till 
styrelsen. Medlems skyldigheter enligt 
stadgar, allmänna bestämmelser och 
ordningsregler kvarstår tills styrelsen 
bekräftat utträdet.

2.4 Styrelsen utser hedersmedlem efter  
 förslag från styrelsen eller från medlem/ 
 medlemmar.

•  Kriterier för hederssmedlemskap: He-
dersmedlem ska ha utfört en betydande 
insats för klubben under en längre tid.
•  Utmärkelsen utdelas efter att funktio-
nären avgått som funktionär.
•  Hedersmedlem betalar inte medlems-
avgift och garanteras båtplats även om 
denna avflyttar från Kopparmora.

3. Medlems uteslutning
3.1 Medlem som gör sig skyldig till sådant

klandervärt handlingssätt eller upp- 
trädande inom eller utom föreningen så
att dess anseende äventyras, som
motverkar föreningens syften, som 
skadar föreningens intressen, som 
genom vårdslöshet skadar föreningens 
och andra medlemmars egendom eller 
som icke fullgör de skyldigheter som är 
stadgade, kan på styrelsens förslag på 
ordinarie eller extra stämma uteslutas. 
För sådant besluts giltighet fordras minst 
2/3 majoritet.

3.2 Av kallelse till sådan stämma skall
 framgå att uteslutningsärende skall 
 behandlas.

3.3  Till medlem som föreslagits uteslutning
 skall, förutom i 3.2 angiven kallelse,  
 även lämnas skriftlig motivering för den  
 ifrågasatta uteslutningen.

3.4 Uteslutning av i denna paragraf nämnt
 slag skall rapporteras till SMBF. 
 Medlem, som således uteslutits av för- 
 eningsstämma och inte anser sig kunna  
 godta detta beslut, kan överklaga detta  
 hos förbundet inom tre veckor.

3.5 Styrelsen kan utesluta medlem som inte  
 betalar sina avgifter efter två skriftliga  
 påminnelser.

3.6 Styrelsen kan utesluta medlem som  
 utan tillstånd från styrelsen upplåter sin  
 båtplats till annan.

4. Avgifter
4.1 Avgifter till föreningen fastställs av 

 årsstämman och skall vara betald  
 senast 1 maj.

4.2  Extra uttaxering kan företas efter beslut
 på föreningsstämma.

5. Medlems skyldigheter
5.1 Medlem är skyldig följa av föreningen

 upprättade ordningsregler och allmänna
 bestämmelser.



5.2  All den skada som av uppenbar vårds- 
 löshet åsamkas utrustning tillhörig för- 
 eningen, ersätts av den som förorsakat  
 skadan.

6 Styrelse
6.1  Föreningens angelägenheter handhas  
 av en styrelse om fem ledamöter och  
 två suppleanter, vilka väljes av årsstäm- 
 man. Ordinarie ledamöter väljs för en  
 mandattid av två år och suppleanterna  
 för en mandattid av ett år.

6.2 Av valda ordinarie ledamöter utser
 årsstämman ordförande och kassör,  
 vilka skall avgå växelvis.

6.3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande
 och sekreterare. Styrelsen kan därjämte
 utse hamnkapten.

 
6.4 Styrelsen har sitt säte i Värmdö kom- 
 mun, Stockholms län.

6.5 Styrelsen äger utse tre personer, varav
 minst två styrelseledamöter, att två i
 förening teckna föreningens firma.

6.6 Styrelsen är beslutsför när minst tre
 ledamöter är närvarande, varvid dock  
 för besluts giltighet erfordras enighet om
 fattat beslut. Vid lika röstetal gäller den
 mening som biträdes av ordföranden.

6.7 Styrelsen ansvarar för att föreningens
 räkenskaper förs i enlighet med god
 revisionssed för ideélla föreningar.

6.8 Föreningens räkenskaper skall avse
 kalenderår.

6.9 Före februari månads utgång varje år
 skall styrelsen till revisorerna avlämna
 förvaltningsberättelse, resultaträkning
 samt balansräkning.

6.10 Styrelsen eller firmatecknare äger ej  
 utan föreningsstämmas bemyndigande  
 överlåta eller med inteckning för gäld,

 nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt
 belasta eller belåna föreningens fasta
 egendom.

6.11 Styrelsen skall varje år företaga
 besiktningar av föreningens egendom  
 och inventering av övriga tillgångar samt
 däröver avgiva redogörelse i sin
 årsredovisning.

7. Revision
7.1 För granskning av styrelsens förvaltning

 och föreningens räkenskaper skall 
 finnas två revisorer jämte en suppleant,  
 vilka utses av årsstämman för tiden intill  
 dess nästa årsstämma hållits.

7.2 Revisorerna skall bedriva sitt arbete så  
 att revisionen är avslutad och revisions- 
 berättelse avgiven senast 14 dagar före

 årsstämma.

7.3 Över revisorerna gjorda anmärkningar
 skall styrelsen till årsstämma avgiva
 skriftlig förklaring.

7.4 Styrelsens redovisningshandlingar och
 revisionsberättelse hållas tillgängliga för
 medlemmarna under minst sju dagar  
 före årsstämma, å vilken de skall be- 
 handlas.

8. Årsstämma

8.1 Årsstämman hålls årligen före mars
 månads utgång.

8.2 Extra årsstämma hålles då styrelsen 
 eller revisorerna finna omständigheter  
 därtill föranledda, eller då minst 1/10 av

 samtliga röstberättigande medlemmar  
 till styrelsen inlämnat skriftlig anhållan  
 härom med angivande av ärende, som  
 önskas behandlat.

8.3 Medlemmars som önskar visst ärende
 behandlat på årsstämman, skall skrift- 
 ligen till styrelsen anmäla ärendet 
 senast 1 januari.

8.4 Kallelse till stämman skall innehålla
 uppgift om förekommande ärenden och
 sker genom posten. Kallelsen sänds till
 den adress medlem angett till styrelsen
 och inlämnas till posten senast 15 dagar
 förre ordinarie och senast 8 dagar för
 extra stämma.



8.5 Övriga meddelande under tiden 1 april -
 - 1 november bringas till medlemmarnas
 kännedom genom anslag å lämplig   
 plats inom av föreningen förvaltad egen- 
 dom. Under övriga delen av året sker
 meddelande genom posten.

8.6 På årsstämman skall förekomma:

 1. Upprättande av förteckning över
 närvarande medlemmar

 2. Val av ordförande och sekreterare för
 stämman

 3. Val av två justeringsmän, tillika
 rösträknare

 4. Fråga om kallelse behörigen skett

 5. Styrelsens redovisningshandlingar

 6. Revisorernas berättelse

 7. Fastställande av balansräkning

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Beslut i anledning av vinst eller förlust

 10. Fråga om arvoden

 11. Beslut om avgifter

 12. Budget för kommande år

 13. Val av ordförande/kassör samt 
 övriga styrelseledamöter och supple- 
 anter

 14. Val av revisorer och suppleant

 15. Val av valberedning

 16. Behandling av till styrelsen inkomna
 ärenden

 17. Övriga ärenden

8.7 Varje medlem har rösträtt, dock att
 medlem utan tilldelad båtplats i frågor
 som rör hamn och övriga anläggningar
 endast har yttrande och förslagsrätt.

8.8 Den som häftar för oreglerade skulder
 gentemot föreningen äger ej rösträtt.

8.9 Medlem äger icke annat än genom
 make/maka utöva sin rösträtt genom
 ombud

8.10 Medlem som uppsagt sig till utträde, 
 eller uteslutits ur föreningen äger icke  
 rösträtt.

8.11 Omröstning vid årsstämman sker öppet,
 om ej närvarande röstberättigad med- 
 lem påkallar sluten omröstning.

8.12 Vid lika röstetal avgörs val genom 
 lottning men gäller i andra frågor den 
 mening som biträdes av ordföranden.

9. Hamn och övriga  
 anläggningar

För förhållandena vid föreningens hamn och
övriga anläggningar finns särskilt utfärdade
bestämmelser.

10. Föreningens standert

10.1 Föreningens standert är tvåtungad, vit
 botten med bokstäverna BKK i rött.

10.2 Föreningens standert och märken får
 endast föras resp bäras av medlem i
 föreningen.

11. Ändring av stadgar

För ändring eller komplettering av föreningens
stadgar krävs beslut av två på varandra
följande föreningsstämmor.

12. Föreningens upplösning

12.1 Beslut om föreningens upplösning skall
 för att vara giltigt fattas av två på varan- 
 dra följande föreningsstämmor.

12.2 Upplöses föreningen skall, sedan
 verksamheten avvecklats, insats- 
 avgifterna återbetalas i mån sådant kan  
 ske och eventuellt överskott fördelas lika  
 mellan medlemmarna.


