
Styrelsens förslag till stadgeändringar 2022-04-23 

Styrelsen har arbetat fram justerade stadgar utifrån att vi separerar båtklubben från 
Samfälligheten. De nya stadgarna är baserade på Båtunionens ramstadgar.  

Nedan följder de justeringar som gjorts: 

Tillägg i §2:  Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen som beslutar om medlemskap. 

 Medlem som orsakar skada på klubbens egendom är ersättningsskyldig. 
 
 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
 
Ändring i §4:  ansvarig för båtklubben tillsammans med styrelsen utgår och ersätts med 

styrelsen fattar beslut mellan årsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna 
årsmöte 

 
Ändring i §5:  på sätt som beslutats av föregående årsmöte utgår och ersätts med via e-post alt. 

vanlig post till de som ej har anmält e-post. 
 
  2. Fastställande av dagordning tillagd 
 
  10. Förslag från styrelsen samt tillagt 
 
  16. Utse Båtklubbsansvarig utgår 
 
  17. Fastställande av firmatecknare utgår, se §12 
  
 20. Fastställande av form för kallelse till årsmöte utgår, se ovan 
  
 20. Meddelande om var mötesprotokoll hålls tillgängligt tillkommer 
 
Tillägg i §7: andra stycket kompletteras med där inte annat föreskrivs i stadgarna. 
 
Ändring i §8: tillsammans med Båtklubbsansvarig utgår 

 Ordförande, kassör och sekreterare är samma personer och följer uppdraget och 
mandattid i Näshulta Österby Samfällighetsförening utgår 

Ny §10: Samtliga avgifter fastställs av årsmötet via budget där en årlig avsättning ska göras till 
UH-fond.  
Betalning ska vara klubben tillhanda senast det datum som anges på fakturan, görs inte 
detta adderas en påminnelseavgift till det ursprungliga beloppet. 

 

Ändring i §13: Antal revisorer ändrat från 2 till 1 samt att tid ändrats från 2 år till 1 år och vilka avgår 
växelvis vartannat år utgår. 

 Tid för avlämnande av revisionsberättelse ändrad från 1 till 4 veckor - och sänds ut 
tillsammans med kallelse tillagt. 

 
Ändring i §14: Antal ledamöter ändrat från 3 till 2. Tid för avlämnande av kandidatlista ändrad från 1 till 4 

veckor - och sänds ut tillsammans med kallelse tillagt. 
 
Ändring i §18: Beslut angående upplösning fattas med minst ¾ majoritet ändrad till 2/3 samt 

föreningsmöten, med minst 1 månads mellanrum tillagt. 
 tillfalla Näshulta Österby Samfällighetsförening ersatt med utdelas till medlemmarna. 
 hur styrelsen skall genomföra tillagt i sista meningen. 
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Näshulta-Österby Båtklubb (NÖB) bildades 2016-05-19. Föreningen har sitt säte i Österby,  
Näshulta socken, Eskilstuna kommun. 
 
Stadgarna antagna 2016-05-19. Reviderade 2022-04-23. 
 
§ 1 Ändamål och syfte Föreningen är främst till för att ge de boende inom Näshulta 

Österby Samfällighet möjlighet att hyra båtplats men även 
allmänheten har möjlighet hyra båtplats i mån av lediga 
platser. 

 
§ 2 Medlemskap  Medlemskapet är öppet för envar som samtycker med 

båtklubbens ändamål och syften. Medlemskapet är kopplat 
till hyrd båtplats och erläggande av medlemsavgift. Ansökan 
om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen som beslutar 
om medlemskap. 

 
 Medlem är skyldig att följa klubbens stadgar och av styrelsens 

givna anvisningar och föreskrifter. Medlem som orsakar skada 
på klubbens egendom är ersättningsskyldig 

 
Utträde och uteslutning 
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla 
detta till styrelsen. 
 
Medlem som inte erlägger föreskriven avgift inom fastställd tid, 
eller inte fullföljer stadgade föreskrifter, anses på egen 
begäran ha utträtt ur klubben. 
 

§ 3 Medlemsregister  För underlättande av klubbens administrativa arbete skall 
datorstött medlemsregister finnas. Medlemmar i klubben äger 
rätt att ta del av innehållet i detta. 

 
§ 4 Beslutande organ Klubbens beslutande organ är :  

1) årsstämma 
2) extra möte, (klubbmöte) 

 
Styrelsen fattar beslut mellan årsmöten utom i frågor som är 
uttryckligen förbehållna årsstämman. 
 

§ 5 Årsstämma Årsstämma skall hållas i april månad. 
 

Kallelse till årsstämma meddelas senast 3 veckor i förväg via 
e-post alt. vanlig post till de som ej har anmält e-post. 

 
Motioner och ärenden till årsstämman skall vara styrelsen 
tillhanda senast 4 veckor före utlyst årsstämmodatum. 

 
Årsstämmans dagordning upptar följande obligatoriska 
punkter 

 
1.   Årsstämmans öppnande 
2.   Fastställande av dagordning 
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3.   Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 
4.   Årsstämmans stadgeenliga utlysande 
5.   Val av 2 rösträknare tillika justeringsmän 
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse 
7.   Ekonomiskt årsbokslut 
8.   Revisionsberättelse 
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Förslag från styrelsen samt motioner till årsmötet 
11. Styrelsens verksamhetsplan och budget för det 
      kommande verksamhetsåret 
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
13. Fastställande av avgifter för det kommande  
      verksamhetsåret 
14. Fastställande av ersättningar till ledamöter och  
      funktionärer 
15. Val av styrelse jämte suppleanter 
16. Val av revisor jämte suppleant 
17. Val av ledamöter i valberedningen 
18. Meddelande om var mötes protokoll hålla tillgängligt 
19. Övriga frågor 

 
§ 6 Extra möte Extra möte hålls när styrelsen så finner påkallat eller när minst 
 25 medlemmar gör framställning härom. 
 
 Kallelse till extra möte meddelas senast 2 veckor före 
 avhållandet, på samma sätt som för årsstämma. Kallelsen ska 
 innehålla motivering för mötets utlysande.  
 
 Vid extra möte får endast i kallelsen upptagna ärenden 
 avgöras. 
 
§ 7 Röstning Vid årsstämma eller extra möte äger varje medlem en röst. 
 Röstning med fullmakt medges ej. 
 
 Ärenden avgörs med enkel majoritet, där inte annat föreskrivs 
 i stadgarna. 
  
 Vid fall av lika röstetal avgörs röstningen av ordförande. 
 

§ 8 Styrelse Styrelsen åtagande är 
 

 Att representera klubben 
 Att vara klubbens verkställande organ 
 Att förvalta klubbens tillgångar 
 Att ta fram och tillkännage reglementen och instruktioner 

 
  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller 
 sekreterare eller när minst 2 ledamöter så påkallar. Vid 
 styrelsens sammanträden skall protokoll upprättas. 

 Styrelsen skall ha följande sammansättning och mandattider 
  
 Ordförande  1 år 
 Kassör  2 år 



Stadgar för Näshulta-Österby Båtklubb 

  Sida 3 av 4 

 Sekreterare  2 år 
 Ledamot  1 år 
 Suppleant  1 år 

 
  Styrelsen är beslutmässig när minst 2 ledamöter och 1 
 suppleant är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden 
 utslagsröst. 

 
 Suppleant har obligatorisk närvaroplikt till möten och har 
 rösträtt i de fall den ersätter ordinarie ledamot. 

 
 Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar 
 styrelsen till extra möte för val av ersättare för den 
 avgångne. 
 
§ 9 Verksamhetsår Båtklubbens verksamhet och räkenskapsår omfattar tiden 1 
 januari – 31 december. 
 
§ 10 Avgifter/Betalning Samtliga avgifter fastställs av årsmötet via budget där en 
 årlig avsättning ska göras till UH-fond.  
 
 Betalning ska vara klubben tillhanda senast det datum som 
 anges på fakturan, görs inte detta adderas en 
 påminnelseavgift till beloppet. 
 

§ 11 Ersättningar Ersättningar till ledamöter och funktionärer beslutas av 
 årsstämman på förslag av valberedningen. 
 
§ 12 Firmateckning Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör, var och en 
 för sig. 
 
§ 13 Revision Klubbens verksamhet granskas av 1 revisor, vilken väljs för en 
 tid av 1år. 1 suppleant väljs på 1 år. 
 
 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 4 
 veckor före utlyst årsstämma och sänds ut tillsammans med 
 kallelse. 
 
§ 14 Valberedning Valberedningen består av 2ledamöter, varav 1 
 sammankallande, jämte en suppleant. 
 
 Valberedningen väljs av årsmötet för en tid av 1 år. 
  
 Sammankallande för valberedningen skall då utses, jämte 1 
 suppleant. 
 
 Valberedningen överlämnar kandidatlista jämte förslag till 
 ersättningar till styrelsen senast 4veckor före utlyst årsmöte 
 och sänds ut tillsammans med kallelse. 
 
§ 15 Båtplatsregister Datorstött register skall finnas över båtplatser. Det skall 
 innehålla erforderliga uppgifter på hyrestagare och uppgifter 
 för identifiering av den båt som avses att förtöjas. 
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§ 16 Arbetsgrupp Båtklubbanläggningars goda fortbestånd kräver 
 medlemmarnas arbetsinsats vilken utföres utan särskild 
 ersättning. 
 
§ 17 Stadgeändring För ändring av klubbens stadgar erfordras majoritetsbeslut 
 men minst 2/3 majoritet på 2 på varandra följande möten 
 varav 1 skall vara ordinarie årsmötet. 
 
§ 18 Upplösning Beslut om klubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas 
 med minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade vid 2 
 på varandra följande föreningsmöten, med minst 1 månads 
 mellanrum. I händelse av klubbens upplösning skall klubbens 
 tillgångar, såväl fasta som ekonomiska, utdelas till 
 medlemmarna. Precisering av hur styrelsen skall genomföra 
 detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker. 


