STADGAR FÖR ARBOGA BÅTKLUBB ABK
Antagna vid årsmötet den 7 december 1996 samt
justerade vid
-årsmötet den 1 december 2007
-årsmötet den 2 februari 2013.
-årsmötet den 4 februari 2017
-årsmötet den 3 februari 2018
-årsmötet den 26 januari 2019
1. NAMN
1.1. Arboga Båtklubb (ABK) stiftad den 11 september 1926, är en allmännyttig ideell
förening.
2. ÄNDAMÅL OCH SYFTE
Båtklubbens ändamål och syfte är att verka för ett aktivt båtliv genom att:
2.1. Tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt vara
en mötesplats för alla båtintresserade.
2.2. Bedriva utbildningsverksamhet för att utveckla medlemmarnas kunskaper vad
gäller sjösäkerhet och ett gott sjömanskap.
2.3. Genom upplysningar och information verka för ökad sjösäkerhet.
2.4. Bedriva ungdomsverksamhet för att utveckla ungdomars intresse för och
kunskaper om båtsport och sjösäkerhet.
2.5. Tillvarata båtfolkets intressen i frågor som rör bl.a. småbåtshamnar i Arboga.
2.6. Vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och
organisationer.
2.7. Med samverkan mellan medlemmarna tillhandahålla säker hamnplats samt att
säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande
sätt.
2.8. Skapa sådana förhållanden att klubbens hamn och varvsverksamhet förblir
långsiktigt hållbara.
2.9. Driva klubbens verksamhet på ett effektivt sätt genom att tillvarata medlemmarnas
gemensamma arbetsinsatser.
2.10. Verka för medlemmarnas trevnad genom olika arrangemang inom båtklubbens
ram.
2.11. Värna om allemansrätten och därmed vår marina miljö.
3. MEDLEMSKAP
3.1. Medlem tas in i klubben efter skriftlig anmälan. Den sökande får inte ha obetalda
skulder till ABK.
Utträde skall meddelas styrelsen – muntligt eller skriftligt.
3.2. Medlem är skyldig att följa klubbens antagna stadgar samt brygg- och varvsregler.
3.3. Medlem som vid upprepade tillfällen ej följer uppmaning från styrelsen riskerar
att uteslutas ur Arboga båtklubb.
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Medlem som ej erlägger fastställd avgift senast vid påminnelsefakturans
förfallodag utesluts ur ABK.
Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende,
kan av styrelsen uteslutas.
Årsmötet utser hedersmedlem efter förslag från ABK styrelse. Dock skall sådan ha
gagnat ABK synnerligen väl.
Hedersmedlem befrias från medlemsavgift.
Varje medlem som är minst 15 år har en röst. Röstning med fullmakt medges ej.
Icke röstberättigad medlem har yttrande och förslagsrätt.

4. BESLUTANDE ORGAN
4.1. Årsmöte.
4.2. Extra möte.
4.3. Styrelsemöte.
5. VERKSAMHETSÅR
5.1. ABK verksamhetsår är kalenderår.
6. ÖVERGRIPANDE ORGAN
6.1. ABK skall vara ansluten till regional och central båtorganisation, samt
tillhandahålla stadgade uppgifter och erlägga beslutade avgifter till dessa.
7. AVGIFTER
7.1. Medlem skall erlägga beslutade avgifter enl. punkterna 7.2 och 7.3 nedan.
7.2. Årsmötet beslutar om kommande verksamhetsperiods inträdes-, medlems-, brygg-,
uppläggnings- samt husvagnsavgifter.
Redan erlagda avgifter återbetalas inte vid utträde.
7.3. Övriga avgifter beslutas av styrelsen.
8. ÅRSMÖTE
8.1. Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad.
8.2. Kallelse utsändes senast två veckor före årsmötet.
8.3. Verksamhetsberättelse, propositioner och motioner skall vara tillgängliga hos
ordföranden en vecka före årsmötet.
8.4. Följande ärenden skall förekomma på dagordningen:
- Årsmötets behöriga utlysande.
- Val av presidium (ordförande, sekreterare och två justerare).
- Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
- Behandling av revisorernas berättelse.
- Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
- Val av styrelse.
- Val av revisorer.
- Val av valberedning.
- Redovisning av verksamhetsplan.
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- Beslut om avgifter enl. punkt 7.2.
- Antagande av budget.
- Behandling av propositioner och motioner.
- Övriga ärenden.
9. EXTRA MÖTE
9.1. Extra möte hålls när styrelsen så finner påkallat, eller om minst 1/3-del av
medlemmarna gör skriftlig framställan.
9.2. Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess avhållande. Kallelsen
skall innehålla motivering för extra mötets utlysning.
10. STYRELSE
10.1. Styrelsen åläggs utöver vad som sägs i dessa stadgar att:
- Representera klubben.
- Vara klubbens förvaltande och verkställande organ, samt ansvara för dess ekonomi.
- Bereda inkomna ärenden och motioner till årsmötet.
- Upprätta verksamhetsberättelse.
- Förelägga mötet budgetförslag.
10.2. Styrelsen skall bestå av följande funktionärer:
- Ordförande
mandattid 2 år.
- Vice ordförande
mandattid 2 år.
- Sekreterare tillika arkivarie
mandattid 2 år.
- Kassör tillika registrator
mandattid 2 år.
- Varvsansvarig
mandattid 2 år.
- Bryggansvarig
mandattid 2 år.
- Fastighetsansvarig
mandattid 2 år.
- Miljöansvarig
mandattid 2 år.
- Suppleanter 2 st
mandattid 1 år.
Ordförande, sekreterare och en ledamot väljs udda år. Kassör och övriga
ledamöter väljs jämna år.
10.3. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott (AU).
10.4. Styrelsen är beslutmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.
11. REVISION
11.1. ABK:s verksamhet och förvaltning granskas av två revisorer. Revisorerna väljs
växelvis vartannat år för en mandattid av två år. En suppleant väljs varje år.
11.2. Kassör skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revision tre veckor
före mötet.
11.3. Revisonsberättelsen skall redovisas vid årsmötet.
12. VALBEREDNING
12.1. Valberedning består av tre ledamöter vilka växelvis väljs för en tid av tre år.
En av ledamöterna utses till sammankallande.
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13. KOMMITTÉ OCH ARBETSGRUPP
13.1. Inrättande av kommitté beslutas av årsmöte som även bestämmer uppgift,
deltagare och mandattid.
13.2. Arbetsgrupp inrättas av styrelsen.
14. BESLUT OCH VAL
14.1. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet i dessa
stadgar särskilt föreskrivs.
14.2. Avgöranden sker genom öppen omröstning, utom i de fall någon begär sluten
sådan.
14.3. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
15. FIRMATECKNING
15.1. ABK som firma tecknas tillsammans av ordförande och kassör för belopp över
20 000:- samt därunder var för sig.
16. STANDERT
16.1. Klubbens standert består av Arboga kommuns vapen på vit botten med tre
guldtofsar på var sin spets.
”ARBOGA BÅT-KLUBB 1926” i guld på tre rader under vapnet.
17. STADGE- OCH REGELÄNDRING
17.1. Stadgar
För ändring av stadgar fordras kvalificerad (2/3) majoritet vid årsmöte.
17.2. Miljöregler
För antagande och ändring av miljöregler fordras kvalificerad (2/3) majoritet vid
ett medlems- eller årsmöte.
Dessa regler ingår som en del av ABK:s stadgar.
17.3. Brygg- och varvsregler
För ändring av brygg- och varvsregler fordras kvalificerad (2/3) majoritet vid ett
medlems- eller årsmöte.
Dessa regler ingår som en del av ABK:s stadgar.
17.4. I kallelsen skall anges att stadge- och/eller miljö-, brygg- och varvsändring
föreligger.
18. ABK:s UPPLÖSNING
18.1. Beslut om ABK:s upplösning skall för att vara giltigt fattas med kvalificerad (2/3)
majoritet av närvarande medlemmar med rösträtt vid två på varandra följande
årsmöten.
18.2. Vid ABK:s upplösning skall tillgångarna doneras till Svenska
Sjöräddningssällskapet SSRS:s närmaste station.
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