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           STADGAR 

 
      

    § 1 

ÄNDAMÅL 

Klubbens ändamål är att på ideell grund genom utövning av god kamratanda i förening med 

friluftsliv och gott sjömanskap främja medlemmarnas båtlivsintresse. 

 

       § 2 

HEMORT 

Klubbens hemort är Stråvalla där dess ordinarie sammanträden hålls. Verksamhetsåret om- 

fattar tiden 1 januari-31 december. Båtplatstilldelning avser kalenderår. 

 

       § 3 

MEDLEMSKAP 

Ansökan om medlemskap görs hos styrelsen, som vid styrelsemöte med 2/3-dels majoritet avgör  

om den sökande kan antas som medlem i klubben. 

 

Person som under hela året, eller del där av (sommarmånaderna), är bofast inom Stråvalla- och Värö 

församling i Varbergs kommun antas i första hand som medlem i Stråvalla Båtklubb. Saknas 

efterfrågan på båtplats från boende inom Stråvalla- och Värö församling kan även personer utanför 

upptagningsområdet i begränsad omfattning antas som medlemmar. 

 

Medlemskap i Stråvalla båtklubb möjliggör såväl innehav av båtplats som skyldighet att ställa        

sig till klubbens förfogande för arbete och vakttjänstgöring i båthamnen. Ordinarie båtplats- 

innehavare är därtill skyldig, enligt ett roterande båtplatsuttagningssystem, att ställa upp som 

ledamot i valberedning eller hamnkommitté. Uteblivet medlemsåtagande debiteras efter på års-   

möte beslutad avgift. 

 

Medlemskap får inte utlånas eller överlåtas utan styrelsens vetskap. 

 

Genom inträde i klubben har medlem accepterat dess stadgar, separat utfärdade regler, föreskrifter 

och instruktioner. 

 

       § 4 

AVGIFTER 

Medlem skall betala av klubben vid årsmöte beslutade avgifter för medlemskap, båtplats och 

eventuella andra debiteringar före 1: a april till angivet post- eller bankgiro. Avgifterna fastställs   

för ett år i sänder. 

 

I förekommande fall erläggs samtidigt avgift för vinteruppläggningsplats på hamnplanen. Den    

avser emellertid passerad höst- och vintersäsong. 

 

Medlem är skyldig att följa ekonomiska- och andra förpliktelser mot klubben som styrelsen eller 

medlemmar på möten beslutar. Om så inte sker kan styrelsen besluta om uteslutning. 
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      § 5 

STYRELSE 

Klubbens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av minst fem och maximalt nio 

ledamöter. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och an- 

svarig för hamnkommitté samt eventuellt ytterligare 1-4 ledamöter. En ledamot kan inneha två 

uppdrag såvida det kan ske utan förfång för styrelsens effektivitet. För tillfälliga uppdrag och 

kommittéer kan styrelsen utse andra medlemmar. 

 

Ordförande väljs för ett år i sänder. Styrelsens övriga ledamöter väljs för två år. Halva antalet  

ledamöter skall dock avgå varje år. I fråga om första gången valda ordningen bestäm- 

mes genom lottning. 

 

Ordföranden representerar klubben och leder föreningens sammanträden. 

 

Ordföranden sammankallar styrelsens ledamöter när denne finner det nödvändigt eller då minst två 

ledamöter påkallar det. 

 

Vice ordförande övertar vid ordförandens frånvaro dennes åtaganden. 

 

Kassören sköter klubbens ekonomiska angelägenheter och ansvarar för dess medel. 

 

Styrelsen föreslår åtgärder och avgifter för klubbens angelägenheter och utfärdar vid behov 

instruktioner för klubbens befattningshavare och regler för medlemmars användande av 

klubbegendom. 

 

För beslut fattade inom styrelsen erfordras minst tre ledamöters närvaro och att minst två är eniga  

om beslutet. 

 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

 

       § 6 

VALBEREDNING 

Valberedningen skall bestå av fyra medlemmar och har till uppgift att föreslå kandidater för de 

befattningar som skall tillsättas vid årsmötet. Valberedningen utses i turordning vid medlemsmöte     

i augusti med  stöd av båtplatsuttagningssystemet. 

 

       § 7 

RÄKENSKAPER 

Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

Styrelsens förvaltningsberättelse jämte balans- och resultaträkning för verksamhetsåret skall under 

februari överlämnas till revisorerna för granskning. Revisionsberättelsen skall återlämnas till 

styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

 

Fakturor skall före utbetalning vara godkända och attesterade av kassören eller av ordföranden. 

 

       § 8 

MEDLEMMARS UTESLUTNING 

Medlem som anses motverka klubbens ändamål, inte rättar sig efter dess stadgar, regler och 

föreskrifter, inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser i tid, skadar dess intressen eller genom sitt 

uppträdande nedsätter klubbens anseende kan uteslutas av styrelsen ur klubben. Sådan åtgärd    

anmäls vid påföljande ordinarie medlemsmöte. 
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     § 9 

SAMMANTRÄDEN 

Två ordinarie medlemsmöten skall årligen hållas. Det första i april månad och det andra i augusti. 

Förstnämnda sammanträde är tillika årsmöte. 

 

Kallelse till årsmöte, ordinarie augustimöte samt eventuella extra sammanträden anslås senast 14 

dagar före mötet på klubbens hemsida www.stravallabatklubb.se samt informationstavla i 

båthamnen. I samband med att medlems- och båtplatsavgifter utsänds bifogas också en personlig 

kallelse till planerade möten. 

 

Kallelse till extra sammanträde skall uppta de ärenden som ska behandlas vid det extra mötet. 

Styrelsen äger rätt att också ta upp andra ärenden. 

 

       § 10 

BESLUTS GILTIGHET VID KLUBBSAMMANTRÄDE 

För att beslut skall kunna fattas krävs att minst 10 röstberättigade medlemmar är närvarande vid 

mötet. 

 

Omröstning sker normalt öppet, men skall om någon så yrkar förrättas slutet. 

 

I alla frågor, med undantag av § 14, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger 

ordföranden utslagsröst. 

 

Röstning får ske genom befullmäktigat ombud som själv är medlem eller genom familje- 

medlem. Ombudet har dock ej fler än två röster inklusive sin egen. 

 

       § 11 

DAGORDNING VID KLUBBSAMMANTRÄDE OCH ÅRSMÖTE 

Vid ordinarie augustisammanträde skall minst följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet. 

2. Val av två justeringsmän. 

3. Stadgeenligt utlysande av sammanträdet. 

4. Protokoll från föregående sammanträde. 

5. Val av valberedning och hamnkommitté (4+4 ledamöter). 

6. Övriga frågor. 

 

Vid årsmöte skall minst följande ärenden behandlas: 

1. Årsmötets stadgeenliga utlysande. 

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Protokoll från augustisammanträdet. 

5. Styrelsens årsberättelse. 

6. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning. 

7. Beslut om klubbens avgifter. 

8. Val av ny ordförande och övriga ordinarie ledamöter – valberedningens förslag. 

9. Val av två styrelsesuppleanter. 

10. Val av två revisorer jämte revisorssuppleant. 

11. Övriga frågor. 

 

Under ”övriga frågor” behandlas: 

1. Styrelsens framställning rörande klubbens angelägenheter. 

2. Av medlem väckt fråga eller förslag som inkommit till styrelsen skriftligt minst två dagar före 

mötet eller för att behandlas vid mötet understöds av minst hälften av närvarande medlemmar. 

3. Bordlagda frågor. 

http://www.stravallabatklubb.se/
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    § 12 

BÅT I KLUBBEN 

Medlem är skyldig att anmäla nyförvärv eller byte av båt till styrelsen för att aktuellt båt- 

platsregister skall kunna upprätthållas. 

 

För ägarskapet erfordras: 

- att båten helt tillhör en eller flera medlemmar i klubben. 

 

- att båten av ägaren tillses vara i sjövärdigt skick och förtöjd i hamnen enligt klubbens         

  anvisningar. 

 

      - att ägaren tecknat minst ansvarighetsförsäkring på båten och överlämnat registeranmälan till  

  styrelsen på särskild blankett. 

 

       § 13 

STADGAR 

För ändring eller tillägg av klubbens stadgar krävs att förslag lagts fram och med enkel  

majoritet antagits vid ordinarie augustisammanträde eller extramöte. Beslutet skall därpå 

fastställas vid efterföljande årsmöte med 2/3-dels majoritet. Minst en månad skall förflyta 

mellan sammanträdestillfällena. 

 

       § 14 

KLUBBENS UPPLÖSNING 

Klubbens upplösning, som inte kan ske om minst tjugo av dess medlemmar skriftligen 

förbinder sig att kvarstå, skall beslutas på två efter varandra följande sammanträden. 

 

Om upplösning beslutas, vartill krävs minst ¾-dels majoritet, skall eventuellt överblivna 

medel tillägnas Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutna att användas för dess  

verksamhet i Hallands län. Därtill skall klubbens böcker, protokoll och övriga handlingar 

som kan ha historiskt värde överlämnas till Varbergs museum. 

 

       § 15 

 

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovanstående stadgar, protokoll från möten, 

föreskrifter och anvisningar hålls uppdaterade och finns tillgängliga för föreningens medlemmar 

på båtklubbens hemsida: www.stravallabatklubb.se.  

 

 

   ******* 
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               i Stråvalla Hembygdsgård den 31 maj 1971. 

              Rev. 1992-08-15. 

              Rev. 2003-08-02. 

              Rev. 2014-05-17 

              Rev. 2016-08-13 

                     Styrelsen 

 


