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§1 Klubbens ändamål

Västra Bolmens Båtklubb, stiftad den 11 maj 1968, är en allmännyttig ideell förening 
och har till ändamål att främja båt och friluftslivet runt sjön Bolmen samt 
sammansluta båtägare och för båt sporten intresserade personer.

I båtklubbens uppgifter ingår bl.a. att informera om sjösäkerhet genom utmärkning av
sjömärken, underhåll av dessa samt löpande uppdatera och tillhandahålla sjökort, för
både klubbens medlemmar och allmänheten.

I klubbens uppgifter ingår också att svara för underhåll av parkeringsplats, bryggor 
toaletter och badplats i anslutning till hamnen och även på vissa frekventa öar.
En viktig del är att genom informationstavlor inom klubbens arbetsområde informera 
medlemmar och allmänheten om allemansrätten samt fågelskydd 

§2 Inträde

Mom. 1. 
Medlemskap i klubben kan beviljas den som vill följa klubbens stadgar, och är villig 
att främja dess intressen.

Mom. 2 
De som beviljas inträde i klubben skall snarast betala fastställda avgifter.

§3 Avgifter

Mom. 1. 
Klubbens ordinarie avgifter är årsavgift, vilken fastställs av årsmötet. Årsavgift skall 
vara inbetald senast 30 dagar efter utskick.

Mom. 2. 
Medlem som inte betalar sin årsavgift, kan av styrelsen uteslutas ur klubben.

Mom. 3. 
Medlem är skyldig att betala extra avgift, då sådan beslutas på extra klubbmöte.



§4 Verksamhetsårets omfattning

Klubbens räkenskaps- och verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december 
(kalenderår).

§5 Fast egendom

Västra Bolmens Båtklubb fast och lös egendom skall förvaltas av styrelsen och 
underhållas på ett sådant sätt att värde och nyttjande grad bibehålls.
Underhållsplan skall vara upprättad och medel fonderas i tillräcklig utsträckning.

§6 Funktionärer

Mom. 1. 
Klubbens angelägenheter handhaves av styrelsen 

Mom. 2. 
Styrelsen består av sju (7) ledamöter:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter: 4 st.
Dessutom tillkommer suppleanter: 2 st.

Mom. 3. 
Styrelseledamot väljs för en tid av två år. Ordförande jämte 2 ledamöter väljes udda 
år. Kassör och tre ledamöter väljs jämna år. Styrelsen konstituerar sig själv utom vad 
som avser posterna ordförande och kassör. Suppleanter väljs för ett år.

Mom. 4. 
Två revisorer jämte 2 suppleanter väljs för ett år

Mom. 5. 
Avgår styrelseledamot före arbetsårets slut, skall suppleant inkallas i den avgåendes 
ställe.

§7 Funktionärernas åligganden.

Mom. 1. 
Firman tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

Mom. 2. 
Ordföranden öppnar alla såväl styrelsens som klubbens sammanträden.
Leder opartiskt dess förhandlingar, utom i egen sak, tillser att stadgarna följs och 
kontrollerar att övriga funktionärer samt kommittéer fullgör sina åligganden.

Mom. 3. 



Sekreteraren för noggranna protokoll över alla, såväl styrelsens som klubbens 
möten, ombesörjer dess tillkännagivanden samt sköter klubbens korrespondens 
tillsammans med ordföranden.

Mom. 4. 
Kassören för klubbens räkenskaper, övervakar att medlemmarna i rätt tid betalar sina
avgifter, för noggrann medlemsmatrikel, förteckningar i balans och resultaträkningen 
över inkomster och utgifter samt dato för dessa. Kassören är skyldig att för 
revisorerna framlägga räkenskaper och kassabok jämte handkassa till granskning 
när revisorerna fordrar det. Medel kan inte tas ur bank utan kassörens eller 
ordförandens underskrift. Fullgör inte kassören här stadgade föreskrifter eller 
befinner sig räkenskaperna i oordning kan klubbstyrelsen suspendera honom/henne 
från befattningen och en annan medlem av styrelsen övertaga uppgiften, tills vid 
nästa klubbmöte frågan avgöres och en suppleant inkallas.

§8 Sammanträden

Mom. 1. 
Klubben håller möten så ofta styrelsen anser, eller om minst 10% av medlemsantalet 
anhåller om det. Kallelse till möte sker med post, fax eller e-mail minst åtta (8) dagar 
före mötets hållande.

Mom. 2. 
Årsmötet skall hållas mellan 15 februari och 30 april

Mom. 3. 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av mötets sammankallande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av två justeringsmän.
5. Styrelsens årsberättelse, kassarapport och budget redovisas.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8. Motioner.
9. Val av styrelse.
10.Val av två suppleanter.
11.Val av kommittéer
12.Val av valberedning.
13.Nya frågor
14.Avslutning

Mom. 4. 
Styrelsen äger rätt att deltaga i alla val och omröstningar utom vid val av revisorer. 

Mom. 5 
De frånvarande får vara nöjda med årsmötets beslut.



Mom. 6. 
Alla val till styrelse och revisorer sker med enkel majoritet och öppen omröstning. Om
sluten omröstning dock begäres av någon närvarande medlem, kan sådan äga rum. 
Vid lika röstetal, äger vid öppen omröstning ordföranden utslagsröst, vid sluten 
omröstning sker lottning.

§9 Motioner

Medlem äger rätt att senast en månad före årsmötet sända in motioner till styrelsen.

§10 Allmänna bestämmelser

Mom. 1.
Medlem skall vid betalning av årsavgift ange sin adress och information om telefon, 
e-mail och övriga familjemedlemmar.

§11. Stadgeändring.

För ändring av klubbens stadgar, utom §11, fordras förslag från styrelsen eller från 
medlem. De skriftliga förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före 
årsmötet. Det åligger styrelsen att till medlemmarna översända förslag och yttranden 
i samband med kallelse till årsmöte, som har att besluta i frågan.
För att beslutet skall vara giltigt, fordras 2/3 majoritet för förslaget.

§12. Klubbens upplösning

Mom. 1. 
Om fråga skulle uppkomma om klubbens upplösning, skall kallelse därom ske till 
klubbens medlemmar.

Mom. 2. 
Vid upplösning av klubben skall tillgångarna fördelas så att båtplats§innehavarna 
först får ersättning var och en i förhållande till sin insats. Vad därefter återstår skall 
fördelas lika mellan klubbmedlemmarna. Endast den som varit medlem i minst fem år
får tilldelning.

Mom. 3. 
Beslutet skall fattas vid två på varandra följande klubbmöten och med 2/3 majoritet.


