
 

 

 

 

STADGAR FÖR GRANUDDENS BÅTKLUBB TROSA 

Beslutade vid årsmötet 2022-02-08. 

§1 Namn 

Granuddens båtklubb (GBK) Trosa, stiftad den 15 juni 1972, är en sammanslutning för 

båtintresserade medlemmar, främst folkbokförda i Trosa kommun. Föreningen är ansluten till 

Svenska Båtunionen via Sörmlandskustens Båtförbund. 

§2 Ändamål och syfte 

2:1 

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall 

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

2:2 

Vara kontaktorgan till lokala myndigheter och organisationer. 

2:3 

Genom upplysning, utbildning och information verka för ökad säkerhet på sjön. 

2:4 

Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmars trevnad. 

§3 Medlemskap 

3:1 

Medlem inväljs av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan. 

3:2 

Beviljat medlemskap berättigar ej automatiskt sommar- eller vinterplats för medlems båt på 

båtklubbens varv eller hamn, men är en förutsättning för att sådan plats skall kunna tilldelas. 

3:3 

Medlem som inte inom 1 månad efter påminnelse från kassören erlägger föreskriven avgift, kan 

anses ha utträtt ur klubben. 

3:4 

Medlem som inte fullföljer klubbens stadgar, regler och policy kan av styrelsen uteslutas. 

3:5 

Medlemskap är personligt varför brygg eller uppläggningsplats ej får överlåtas. 



3:6 

Båtägande medlem är skyldig att vid kallelse av styrelse medverka vid arbete inom båtklubbens 

område. 

3:7 

Medlem kan utses som hedersmedlem av styrelsen, enligt dokumentet REGLER. 

3:8 

Medlem som har bryggplats eller vinterförvarar sin båt på klubbens område skall ha sin båt försäkrad 
och lämna uppgifter om försäkringsbolag samt försäkringsnummer till styrelsen. Medlem ansvarar 
själv för att rätt kontaktuppgifter finns i klubbens medlemsregister. 
 
3:9 
 
Familjemedlemsskap kan beviljas för medlem, exempelvis ungdom eller klubbfunktionär och med 
samma adress som huvudmedlem, denna behöver ej betala medlemsavgift. 
 
3:10 
 
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig åt att följa klubbens stadgar, regler 
och villkor samt policys. 
 
3:11 
 
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
 
§4 Beslutande organ 
 
Båtklubbens beslutande organ är: 
4:1 

Årsmötet 

4:2 

Extra möte 

4:3 

Styrelsen, som är beslutande organ mellan ovanstående möten. 

 
§5 Verksamhetsår 

 
Båtklubbens verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12 (kalenderår) 
 
§6 Uppgifter till båtförbund 
 
Båtklubben skall senast den 31 januari årligen meddela till Sörmlandskustens Båtförbund uppgift om 
antal betalande medlemmar. Efter årsmötet rapporteras aktuell styrelse. 
 
§7 Avgifter 
Medlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter senast en månad efter avisering. 



 
§8 Årsmöte 
 
8:1 
Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad. 
8:2 
Datum och plats för årsmötet meddelas senast två (2) veckor före mötet. 
8:3 
Medlem äger vid årsmötet en röst. Röstning är personlig men får utövas genom ombud för en (1) 
annan medlem. 
8:4 
 
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet: 

• Fastställande av röstlängd för mötet 

• Fråga om mötet är behörigen utlyst 

• Fastställande av dagordning 

• Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

• Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll och tillika rösträknare. 

• Föredragning av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning. 

• Föredragning av revisorernas berättelse. 

• Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 

• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret 

• Behandling av styrelsen till årsmötet föreslagna frågorställningar. 

• Arvoden 

• Motioner 

Val av styrelse enligt paragraf 10. 

Val av revisorer enligt paragraf 11. 

Val av valberedning enligt paragraf 12. 

Övriga val 

§9 Extra möte 

9:1 

Extra möte hålls när styrelse finner så påkallat eller om 1/3 av båtklubbens medlemmar gör 

framställning härom. 

9:2 

Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor innan. Kallelse skall innehålla motivering för det 

extra mötets utlysande, föredragningslista samt handlingar gällande det eller de ärenden som skall 

behandlas. 

§10 Styrelse 

10:1 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock             

minst fem (5) gånger per år. 



Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och fler än hälften är närvarande. Ordförande 

har utslagsröst. 

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. 

Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. 

Det åligger styrelsen att: 

• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte. 

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till inhyrd    

 personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning.                      

• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa. 

• Representera klubben.  

• Förvalta klubbens egendom och medel. 

• Besluta om antagning av ny medlem. 

10:2 

Styrelse skall bestå av följande ledamöter: 

Ordförande, Sekreterare, Kassör samt tre ordinarie ledamöter, vilka väljs för en tid av två år: 

Ordförande och två ordinarie ledamöter väljs vid årsmöte med udda årtal. 

Kassör, sekreterare och en ledamot vid årsmöte med jämnt årtal. 

Två suppleanter väljs för en tid av ett år. 

10:3 

Styrelsen skall utse arbetsgrupper och funktionärer efter verksamhetens behov utöver vad som 

beskrivs i pkt. 10:2. 

§11 Revisorer 

11:1 

Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljes för en tid av två år och vilka avgår 

växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år. 

11:2 

Kassör skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna före den 15 januari. 

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

§12 Valberedning 

12:1 

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av 

ledamöterna utses av årsmötet att vara beredningens ordförande. Ledamot av styrelse eller revisor 

kan ej ingå i valberedningen. 

 



12:2 

Underlag för val till årsmötet lämnas i god tid av styrelsen. 

Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 

§13 Beslut och val 

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar särskilt 

föreskriven. 

Avgörandet sker genom öppen omröstning, utom för de fall att vid val någon fordrar sluten sådan. 

§14 Firmateckning 

Båtklubben som firma tecknas av ordförande och kassören var och en för sig. 

§15 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte. 2/3 majoritet av vid årsmötet 

närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet. Föreligger förslag till stadgeändring skall 

detta framgå av kallelsen.  

§16 Båtklubbens upplösning 

Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med minst 2/3 majoritet av 

närvarande på ett årsmöte. 

 


