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STADGAR 
 

 

§1. Ändamål 
 

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja 
båtlivet, inklusive hamn- och varvsverksamhet. Med ”varv” avses i dessa stadgar 
klubbens uppläggningsanläggning. 

 
Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och 
sjömanskap.  

 
§2. Medlemskap 
 

2.1 Ansökan och antagning 
 
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen på av klubben fastställt  

formulär. Styrelsen ska snarast pröva ansökan och meddela sitt beslut skriftligt. 
 
Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens syften och 
ändamål. För båtägande medlem krävs dock prövotid samt nautisk kompetens. 

 
Om båt ägs av fler än en person ska endast en av delägarna registreras som 
båtägande medlem efter delägarnas val. Övriga delägare kan registreras som icke 

båtägande medlem. 

 
2.2 Medlemskategorier 
 

Medlemmar ska tillhöra en av följande kategorier: 
 
Enskilda vuxna medlemmar med båt inom klubben (båtägande medlem). 

Enskilda vuxna medlemmar utan båt (icke båtägande medlem). 
Familj bestående av vuxna och barn t.o.m. 18 år med båt inom klubben. 
Familj bestående av vuxna och barn t.o.m. 18 år utan båt. 

 
Familjemedlemskap innebär att hela familjen har samma bostadsadress 
samt att medlemmarna i familjen är registrerade i klubben. 

 
2.3 Hedersmedlem 

 
Medlem som på ett förtjänsfullt sätt gagnat klubben kan på medlems eller 
styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom fattas på årsmöte eller 

ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen ska framgå att fråga om val av 
hedersmedlem står på dagordningen. 

 
2.4 Rättigheter 
 

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i 
klubbens verksamhet. 
 

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller 
varvsanläggning. 
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2.5 Skyldigheter 
 
Medlem som antagits har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens 

stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut. 
 
Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens 

tillhörigheter är ersättningsskyldig. 
 
På kallelse av styrelsen är alla medlemmar skyldiga att delta i för klubbens 

räkning erforderliga arbeten. Vid sjösättning och upptagning ska båtägare vara 
närvarande, likaså ska båtägare vara med vid vår- och höststädning som 
regelbundet förekommer varje år. Styrelsen äger rätt att för varje här nämnda 

tillfälle som bortavaro förekommer ta ut ett bötesbelopp, vars storlek fastställs 
av årsmötet. 
 

Fastställda avgifter ska erläggas i rätt tid. 
 
Båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 
2.6 Utträde 

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

 
2.7 Uteslutning 
 

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande 
inom eller utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens 
syften, skadar klubbens intressen eller inte fullgör de skyldigheter som är 

stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra föreningsmöte 
uteslutas ur klubben. För sådant beslut fordras 2/3 majoritet. 
 

Av kallelsen till föreningsmötet ska framgå att ett uteslutningsärende ska 
behandlas. Till föreningsmöte, där sådant ärende ska behandlas, ska 
medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse ska 

även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. 
 
Medlem som uteslutits av föreningsmöte kan begära att få frågan prövad hos 

sitt regionala båtförbund (SMBF) inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande 
kommit klubben till del ska frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte. 
 

Vad ovan sagts gäller inte då medlem underlåtit att betala sina avgifter. I dessa fall 
beslutar styrelsen om åtgärder enligt §5. 

 
§3. Beslutande instanser 

 
Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten, dvs årsmöte, vår- och 
höstmöte samt extra föreningsmöte. 

 
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben 
och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen 

förbehållna föreningsmöten. 
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§4. Verksamhetsår 

 

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 november – 31 oktober. 

 
§5. Avgifter 
 

Inträdes-, medlems-, hamn- och varvsavgifter samt övriga avgifter fastställs av 
årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte. 
 

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. 
 
Medlemsavgift ska vara betald senast 15/1, sjösättnings- och hamnavgift senast 31/3 

och varvsavgift senast 30/8. Kvitto på erlagda avgifter ska på anfordran uppvisas för 
hamnkaptenen eller varvschefen före sjösättning resp. upptagning 
 

Den som inte inom föreskriven tid erlagt fastställda avgifter ska anses ha utträtt ur 
klubben. Med avgifter förstås även ålagda bötesavgifter. Dock kan styrelsen i 
särskilda fall bevilja uppskov efter skriftlig hemställan från medlemmen. 

 
Erlagda avgifter återfås inte vid utträde ur klubben. 

 
§6. Föreningsmöten 
 
Klubben ska hålla årsmöte i november. Dessutom hålls ett vår- och ett höstmöte. 
Dessa tre möten är ordinarie. 

 
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det påkallat eller då minst tio 
medlemmar skriftligen gjort framställan därom med angivande av de frågor som 

önskas behandlade. 
 
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 oktober för att kunna 

behandlas av styrelsen inför årsmötet. 
 
Kallelse till årsmöte och andra möten delges medlemmarna skriftligen minst två 

veckor före mötet. 
 
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 

6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 
senaste verksamhetsåret 

7. Föredragning av revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya 

verksamhetsåret 

10. Val av styrelse 
11. Val av revisorer 
12. Val av valberedning 

13. Övriga val 
14. Behandling av propositioner och motioner  
15. Övriga frågor 
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§7. Beslut, rösträtt och val vid föreningsmöte 
 
Beslut får fattas endast i ärenden som framgår av kallelsen. 

 
Varje medlem har rösträtt på möte. Familj har en röst. I frågor som berör klubbens 
hamn- och varvsverksamhet har dock endast båtägande medlemmar rösträtt. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas via ombud. 
 
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon vid personval fordrar 
sluten omröstning. 
 

Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som 
biträds av ordföranden för mötet. 
 

Vid omröstning som avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner 
efter lottning. 

 
§8. Styrelse 
 
Styrelsen utses på årsmötet. Den består av åtta ledamöter samt två suppleanter. 
Ledamöterna är: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, 

varvschef, hamnkapten och klubbmästare. 
 
Ledamöter väljs för två år, suppleanter för ett år. Ordförande, varvschef, vice 

sekreterare och klubbmästare väljs under år med jämna årtal, sekreterare, kassör, 
hamnkapten och vice ordförande under år med udda årtal. 

 
§9. Revisorer 
 
Klubben ska revideras av två ordinarie revisorer, som väljs växelvis vartannat år på 
årsmöte för en tid av två år, samt två revisorsuppleanter som väljs på årsmöte för en 

tid av ett år. 
 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till 

årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 
§10. Övriga funktionärer 
 
Utöver styrelse och revisorer väljs på årsmötet för ett år vice varvschef, vice 
hamnkapten och vice klubbmästare samt en valberedning, som består av tre 

ledamöter som inte innehar annat uppdrag inom klubben. 

 
§11. Styrelsens skyldigheter 
 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, 
dock minst 6 gånger per år och så fördelat att inget kvartal blir utan sammanträde. 
 

För att av styrelsen fattade beslut ska vara giltiga ska samtliga ledamöter vara 
kallade och minst 5 av dessa vara närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. 
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Ansvariga för av styrelsen fattade beslut är de som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. 
Reservation ska antecknas i mötesprotokollet. Vid styrelsemöten ska i protokollet 
antecknas vilka som varit närvarande. 

 
Det åligger styrelsen att 

• verkställa beslut fattade av föreningsmöte 

• fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer och medlemmar 
eller till anställd personal 

• arrangera föreningsmöten och bereda ärenden inför dessa 

• representera klubben inåt och utåt 

• förvalta klubbens egendom och medel 

• besluta om firmatecknare 

• besluta om antagning av ny medlem och uteslutning av medlem som inte 
betalat sina avgifter. 

• på föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut 
 

Ordföranden åligger att opartiskt leda förhandlingarna vid styrelsens möten, öppna 
föreningsmöten, justera protokoll, tillse att stadgarna efterlevs och att alla beslut 
verkställs samt att vid behov representera klubben. Vid förfall ersätts ordföranden av 

vice ordföranden. 
 
Sekreteraren åligger att föra medlemsregister, ombesörja klubbens korrespondens, 

utfärda kallelse till möten och vid dessa och styrelsens sammanträden föra 
noggranna protokoll. Vice sekreteraren ersätter vid förfall. 
 

Kassören åligger att uppbära alla avgifter, att förvalta och ansvara för klubbens 
medel samt att därutöver föra noggranna räkenskaper. 
 

Hamnkapten och vice hamnkapten åligger att i tid vidta de åtgärder som erfordras för 
att klubbens hamn och dess inventarier ska vara i gott stånd, samt att tillse att 
ordningsreglerna för hamnen efterföljs. Hamnkaptenen fördelar och anvisar 

hamnplatserna. 
 
Varvschef och vice varvschef åligger att i tid vidta de åtgärder som erfordras för att 

klubbens varv och dess inventarier ska vara i gott stånd, samt att tillse att 
ordningsreglerna för varvet efterföljs. Det åligger dem också att i god tid före 
sjösättning och upptagning tillse att varvet är i fullgott skick, beställa mobilkran och se 

till att vaggor o dyl tas fram och iordningställs före upptagningen samt leda 
sjösättning och upptagning. Varvschefen fördelar och anvisar varvsplatserna. 
 

Klubbmästaren åligger att ombesörja lokal och förtäring för möten. 

 

§12. Valberedning 
 
Valberedningens uppgift är att 

• till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är 
föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta. 

• motta nomineringar från klubbens medlemmar. 

• själva aktivt söka lämpliga kandidater. 

• vid föredragning på årsmötet även presentera eventuellt övriga kandidater. 
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§13. Allmänna bestämmelser 
 
Klubbens standert består av en triangel storlek 20x30 cm, innehållande ett vitt fält 
med initialerna LaEBK i rött och med en 3 cm bred, grön kant. 

 
Mössmärke består av svart kokard med guldträns och ankare i guld med påsatt 
klubbens standert i emalj. 

 
Klubbens standert, mössmärke och föreningsnål får bäras endast av medlem i 
LaEBK. 

 
Medlemsbåt ska föra klubbens standert. 
 

Medlem är skyldig att iaktta ett städat uppförande, att hålla klubbens emblem i helgd 
samt att noga följa av klubben uppsatta ordningsregler för hamn och varv. 
 

Vid byte av bostadsadress, telefonnummer eller e-postadress ska den nya adressen 
omedelbart anmälas till sekreteraren. 
 

Icke medlemmar kan i mån av tillgång erhålla varvs- och/eller hamnplats, bli 
hyresgäster, mot erläggande av den avgift klubben beslutar. 
 

Klubbens förtjänstmärke kan efter styrelsens beslut tilldelas medlem som under minst 
5 år aktivt deltagit i styrelsearbetet eller på annat sätt gagnat klubben. 

 

§14. Ordningsregler för hamn och varv 
 
För förhållandena vid klubbens hamn- och varvsanläggning finns särskilda av 

klubben utfärdade ordningsregler Dessa fastställs av föreningsmöte. 

 

§15. Stadgeändring 
 
Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen. För att ett 

ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid 
två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. 
 

Ovanstående gäller ej ändring av ordningsregler, där endast ett ordinarie 
föreningsmöte erfordras för godkännande. 

 

§16. Klubbens upplösning 
 
Förslag till klubbens upplösning kan behandlas endast på föreningsmöte, och detta 

ska framgå av kallelsen. 
 
För beslut om upplösning fordras minst 3/4 majoritet på två på varandra följande 

föreningsmöten med minst en månads mellanrum. 
 
Har beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska 

förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar. 


