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Båtklubbstadgar antagna vid årsmöte 1963, samt reviderade vid 

årsmötena 1986-02-22,1994-03-06, 2007-03-11, 2011-03-15 

och 2016-03-14. 

 

§1 

Klubbens namn är Lilleby Båtklubb (LBK), org nr. 857205-3844, 

och har sitt säte i Torslanda, Göteborgs kommun. 

§2 

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 kamratskap- och 

sjömanskap. 

 

§ 3 Medlemskap 

§ 3.1 

Medlemskap kan erbjudas löpande under året i mån av ledig 

plats och erhålls när fastställda avgifter erlagts. Medlemskap 

erbjuds i turordning från kölistan till vilken man ansöker 

skriftligen. Beslut om medlemskap/plats på kölistan beslutas av 

styrelsen. 

§ 3.2 

Medlems barn äger rätt att utnyttja båtplatsen efter att 

medlemmen i förväg skriftligen har ansökt om detta samt att 

styrelsen har gett sitt skriftliga medgivande. 



§ 3.3 Medlems uteslutning 

Medlem som ej betalt sina avgifter vid årsmötet fastställd 

tidpunkt eller på annat sätt gjort sig skyldig till sådant 

klandervärt sätt inom klubben, som motverkar klubbens syfte, 

eller inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på 

styrelsens förslag av årsmötet uteslutas om 2/3 majoritet 

uppnås. Medlem som av årsmötet skall provas för uteslutning, 

skall i god tid före årsmötet skriftligen meddelas om motiven 

för en eventuell uteslutning. 

 

§ 3.4 Övertagande av medlemskap 

Vid dödsfall/bodelning, kan den, enligt det juridiska 

dokumentet, utsedde övertagaren skriftligen ansöka om 

övertagande av medlemskapet. Medlemskapet skall godkännas 

av styrelsen. 

§4 

Avgifter till klubben skall fastställas av årsmötet. 

§ 5 Årsmöte 

§ 5.1 

Årsmöte skall hållas årligen senast den 15 mars och skall 

utlysas senast sex veckor före dess hållande. Extra 

medlemsmöte ska hållas inom åtta veckor om två 

styrelseledamöter eller revisorn alternativt 15 % av 

medlemmarna i en gemensam skrivelse framställer önskemål till 

styrelsen om detta. I denna framställan skall det framgå vilket 

ärende som skall behandlas. Dagordning och övriga 



möteshandlingar för medlemsmöte ska göras tillgängliga för 

klubbens medlemmar senast 2 veckor före mötet. 

§ 5.2 

Inkomna ärenden till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen 

tillhanda senast den 31 januari. 

§ 5.3 

Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast tre 

veckor i förväg. Föreligger uteslutningsärende skall detta 

framgå i kallelsen. 

§ 5.4 

Årsmötets dagordning skall innehålla: 

• årsmötets öppnande 

• årsmötets stadgeenliga utlysande 

• val av ordförande och sekreterare for mötet 

• val av två protokolljusterare och rösträknare 

• föredragning av föregående års mötesprotokoll 

• styrelsens verksamhetsberättelse 

• kassaberättelse 

• revisionsberättelse 

• ansvarsfrihet för styrelsen 

• budget och avgifter för det nya verksamhetsåret 

• inkomna ärenden till årsmötet 

• val av styrelse och suppleanter  

• val av övriga funktionärer 

• val av revisor och revisorssuppleant  

• val av valberedning  

• övriga frågor 



 

§ 6 

Det åligger Styrelsen att utföra vad som står i 

dessa stadgar: 

 att representera båtklubben 

 vara båtklubbens verkställande organ 

 förbereda inkomna ärenden och motioner för 

årsmötet 

 upprätta verksamhetsberättelse 

 att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess 

ekonomi 

 ange uppdrag för arbetsgrupper med speciella uppgifter 

 dela ut årsredovisning till medlemmarna vid årsmötet. 

§ 6.1 

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter: 

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en 

ordinarie ledamot, vilka väljs för en tid av två år. Ordförande 

och en ordinarie ledamot väljs vid jämna årtal. Kassör och två 

ledamöter vid udda årtal. Suppleanter väljs för en tid av ett år. 

§ 6.2 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är 

närvarande. Suppleant meddelas vid styrelsens sammanträden 

och äger vid dessanärvaro och yttranderätt men ej rösträtt. 

Avgår styrelseledamot under mandattiden inkallas 

suppleant i vald ordning, eller eljest när ordinarie ledamot är 

frånvarande vid styrelsemötet. Vid dessa tillfällen har suppleant 

också rösträtt. Avgår ordförande eller kassör under 



mandattiden kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare 

för den avgående. Styrelsen kan vid behov inkalla av årsmötet 

valda funktionärer. 

 

§ 7 Revision 

Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs 

för en tid av två år, och vilka avgår växelvis vartannat år. 

Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år. Kassören skall till 

revisorerna överlämna erforderliga handlingar för revision 

senast en månad före årsmötet. 

§ 8 Röstning 

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges ej.  

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där ej annan majoritet 

i dessa stadgar är föreskrivna. Avgörandet sker genom öppen 

omröstning utom för de fall att någon fordrar sluten sådan.  

Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. 

§ 9 Valberedning 

Valberedningen består av två ledamöter samt en suppleant 

valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av 

ledamöterna är sammankallande.  

Ledamot av styrelsen eller revisorer kan inte ingå i 

valberedningen. 

Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens 

verksamhet under tiden fram till nästa årsmöte, så att 

genomarbetat förslag till val kan föreläggas. 

Valberedningen ska överlämna kandidatlista till styrelsen senast 

tre veckor före årsmötet. 



 

§ 10 Firmateckning 

Båtklubben som firma tecknas av ordförande och kassör var 

för sig. 

§ 11 Stadgeändring 

För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 

2/3 majoritet på två av varandra följande möten, ett årsmöte 

och ett extra möte, eller enhälligt beslut på årsmötet. I båda 

fallen skall dock i kallelsen angivas att stadgeändring föreligger. 

§ 12 Båtklubbens upplösning 

Beslut om klubbens upplösning skall för att vara 

giltigt fattas med 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade 

vid två på varandra följande årsmöten. 

I kallelsen till dessa skall anges att förslag till klubbens 

upplösning föreligger. I händelse av klubbens 

upplösning skall klubbens tillgångar delas lika 

mellan medlemmarna. 

 

§ 13 Medlems ansvar 

Medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar, 

ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. 

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens 

för att säkert kunna framföra sin båt.  

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar 

klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig. Medlem skall 

utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara 

ansvarsförsäkrad. 



§14 Ordningsföreskrifter 

Årsmöte, medlemsmöte samt styrelsen äger rätt att var och 

för sig fatta beslut om klubbens ordningsföreskrifter. Alla 

beslut om ordningsföreskrifter skall loggföras i en förteckning 

med datum, bakgrund och anledning.  De ordningsföreskrifter 

som är fattade av ett års- eller medlemsmöte kan endast 

ändras av ett års- eller medlemsmöte och skall särskilt 

markeras i förteckningen över ordningsföreskrifter så att detta 

klart och tydligt framgår. Ordningsföreskrifterna skall finnas 

tillgängliga för klubbens medlemmar. 

§15 

Uppsägning av medlemskap skall skriftligen ske till styrelsen 

och insatsen återbetalas senast sex månader efter 

uppsägningen. I de fall då klubben ej kan anskaffa ersättare, äger 

avgående medlem rätt att föreslå efterträdare. 

 

Lilleby Båtklubb ................. 031-563757 

Vikens Båtklubb ................. 031-561415 


