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 § 1 Historik 
 
Hallstahammar Kolbäcks Båtklubb med hemort Borgåsund bildades 1980-10-
01 varvid dessa stadgar antogs. Stadgarna reviderades 2005-01-22, 2009-01-
22 samt 2022-03-21 
En allmännyttig, ideell förening för båtägare och andra av sjösport och sjöliv 
intresserade personer. 
Ändamålet är att tillvarata medlemmars intressen och verka för en sund 
utveckling inom sjösporten, med god miljö samt gott kamrat- och sjömanskap 
 
§ 2 Medlemskap 
 
Medlemskap kan erhållas av varje person som ansluter sig till klubbens 
ändamål. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till Styrelsen, som beslutar 
om nya medlemskap.  
 
2.1 Medlemskategorier 
 
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:  

 Enskild båtplatsägare medlem, 
 Enskild medlem samt familjemedlem. Familjemedlemskap gäller för 

personer med samma bostadsadress. Familjemedlemmar ska vara 
registrerade i klubben 

 Enskild medlem utan båtplats, t.ex vinteruppställning 
 
2.2 Rättigheter 
 
Rättigheter; Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt 
delta i klubbens verksamhet. 
 
2.3 Skyldigheter 

 
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa 
klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade 
beslut. 
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens 
tillhörigheter är ersättningsskyldig. 
Medlem ska utföra av Styrelsen beordrad arbetsuppgift (arbetsplikten). Båt, 
inom klubbens hamnområde ska vara ansvarsförsäkrad. Tilldelad båtplats får 
ej av medlem uthyras i andra hand. 
Ej brukad båtplats kan uthyras av Styrelsen efter båtplatsägarens 
godkännande. 
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2.4 Utträde ur HKBK 

 
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta till Styrelsen. 
Medlem som inte erlagt fastställda avgift inom föreskriven tid kan efter 
Styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. 

 
2.5 Uteslutning ur HKBK 

 
Styrelsens har mandat att utesluta medlem vid ett Styrelsemöte om:  
 

 Klubbens syfte motverkas 
 Klubbens intressen skadas 
 Stadgade skyldigheter inte utförs 
 Handlingsätt eller uppträdande inom eller utom klubben är sådant att 

klubbens anseende äventyras 
  
För beslut om uteslutning fordras minst 2/3 majoritet i styrelsen. 
Medlem som är föremål för uteslutning har rätt att kräva att ärendet ska 
behandlas under ett föreningsmöte inom 30 dagar från Styrelsen beslut. 
Av kallelsen till föreningsmötet ska det framgå att ett uteslutningsärende ska 
behandlas. Till sådant föreningsmöte ska den aktuella medlemmen kallas 
skriftligen. Denna kallelse ska innehållas Styrelsens motivering till föreslagen 
uteslutning. 
 
2.6 Beslutande instanser 
 
HKBK:s beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie 
föreningsmöte, konstituerande föreningsmöte eller extra föreningsmöte. 
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder 
klubben och fattar beslut mellan föreningsmötena utom i frågor som är 
uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Varje röstberättigad medlem har rätt 
att lämna in en motion/skrivelse med ett ärende för styrelsen eller Årsmötet att 
besluta om. Det bör dock göras i god tid (2-3 veckor) innan mötet. 
 
§ 3 Avgifter till klubben 

 
Personlig andels avgift och årsavgift samt för icke båtplatsägande medlem: 
medlemsavgift eller familjemedlemsavgift. 
Andels-avgift vars storlek är en summering av bygg- och 
markplaneringskostnader, erläggs vid tilldelning av båtplats. 
Årsavgiften och medlemsavgift, vars storlek bestäms vid årsmötet, erläggs 
senast sista april årligen, eller vid inträde i klubben. 
Medlem som antas efter 1 oktober befrias från årsavgift för innevarande 
kalenderår. 
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I årsavgiften ingår underhållskostnader för bryggor och hamnområdet, 
beräknat genom multiplicering av disponerad brygglängd och av årsmötets 
fastställt löpmeterpris. 

 
§ 4 Styrelsemöten 

 
Båtklubbens angelägenheter handhas av Styrelsen, bestående av 7 ordinarie 
ledamöter samt 2 suppleanter, vilka samtliga kallas till varje Styrelsemöte. 
Ordförande, kassör samt 4 ordinarie ledamöter utan specificerade uppgifter. 
Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen är 
beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och fler än hälften är närvarande.  
 
Ett medlemsmöte hålls varje vår- och höst.  
 
Styrelsen sammanträder så ofta det finns behov av att avhandla ärenden.  
Det åligger Styrelsen att verkställa mötesbeslut. 
Senast den 15 januari ska klubbens kassabok vara behörigen avslutad per 
den 31 december. 
Styrelsens protokoll, verifikationer och övriga handlingar ska hållas tillgängliga 
för revisorerna. 
Till årsmötet ska avgivas årsberättelse. 
All omröstning sker öppet. Enkel röstövervikt gäller. 
För handhavande av klubbens angelägenheter ansvarar styrelsen ledamöter 
solidariskt inför mötet, dock är endast de ledamöter som deltagit i ett beslut 
ansvariga för detta.  
 
Där ledamot försummat eller misslyckats med ett enskilt uppdrag, är ansvaret 
enskilt. 
 
  
§ 5 Ordförarens roll 

 
Det åligger ordföranden att: 
 
Leda förhandlingar vid klubbens sammanträden. 
Ordföranden kan sammankalla styrelsen när det finns ett specifikt ärende 
att hantera eller när minst två av styrelsen ledamöter begär detta. 
Förse justerade protokoll med godkännande. (elektronisk underskrift) 
Vaka över att fattade beslut verkställs. 
Vaka över stadgarnas efterlevnad. 
Tillse att klubbens intressen tillvaratas. 
Alltid vara klubbens representant ut mot våra intressenter. 
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§ 6 Sekreterarens roll 
 
Det åligger sekreteraren att: 
 
På ordförandes uppmaning kalla till sammanträden. 
Vid sammanträden föra protokoll. 
För underskrift framlägga utgående skrivelser (vilka av sekreteraren 
kontrasignerats). 
Förvara klubbens protokoll, korrespondens och förekommande handlingar. 
 
 
 

§ 7 Kassörens roll 
 
Det åligger kassören att: 
 
Förvalta och ansvara för klubbens bankkonton.  
Kontrollera, attestera, betala och bokföra fakturor i klubbens namn. 
Föra noggranna räkenskaper. 
Föra fullständig matrikel över klubbens medlemmar och båtplatser i BAS. 
Vid varje årsmöte föredra föregående års räkenskaper. 
 
 

§ 8 Revisorernas roller 
 
Vi har 2 revisorerna samt en suppleant. Deras uppgift är att före varje 
årsmöte, eller vid behov, revidera och vitsorda kassörens kassarapport 
samt vid årsmötet föredra revisionsberättelsen. 
I denna ska lämnas upplysning om klubbens ekonomiska ställning samt 
yttrande om förvaltningen och styrelsen ansvarsfrihet. 
 

§ 9 Valberedningen 
 
Valberedningen ska bestå av 2 ordinarie ledamöter, varav en är 
sammankallande, samt en suppleant.  
Väljes av årsmötet för en tid av ett år. 
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§ 10 Årsmötet 
 
HKBK verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till sista december. 
Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång.) 
  
Kallelse till årsmöte ska ske minst 8 dagar i förväg. Underlag inför årsmötet 
skickas ut eller göras tillgängliga på hemsidan. Protokoll från årsmötet skall 
göras tillgängligt för medlemmarna senast 2 veckor efter årsmötet. 
För att mötet ska vara beslutsmässigt fordras att minst 20 röstberättigade 
medlemmar är närvarande. 
Extra medlemsmöte hålles då styrelsen ander att det finns ett behov,  t.ex 
på skriftlig begäran från revisorer eller då minst 20 medlemmar, med 
uppgivande av anledning, gör en skriftlig begäran om extra möte.  
Vid extra medlemsmöte får endast frågor som behandlas, som enligt 
kallelsen föranlett mötet och som ej gäller ändring av klubbens förut på 
ordinarie möte fattade beslut.  
Utan styrelseledamot får mötet inte genomföras. 
Vid omröstning äger varje medlem, från 18 år, en röst.  
Familjemedlemskap kan lämna en röst. 
Röstning med fullmakt är ej tillåten.  
Medlem får ej delta i omröstning gällande fråga där vederbörande är 
jävig.  
Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag 
som stöttas av ordförande för mötet.  
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal, det förslag, 
som vinner efter lottning.  
 
 

§ 11 Årsmötet – val av ledamöter, suppleanter 
 
Vid årsmötet, där särskild ordförande och justerare väljes, föredrages 
styrelseberättelse, revisionsberättelse samt fråga om beviljande av 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
Vid årsmötet väljes styrelse, som ska bestå av 7 ledamöter samt 2 
suppleanter, för en tid av två år. 
Ordförande väljes av årsmötet, övriga poster fördelas inom styrelsen vid ett 
konstituerande styrelsemöte, som hålls i direkt anslutning till årsmötet. 
Ordförande och 2 ledamöter samt 2 suppleanter, väljs jämna år. 
Övriga ledamöter väljes ojämna år. 
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§ 12 Stadgeändringar 
 
Finns det förslag till stadgeändringar, ska detta framgå av kallelsen.  
För att ett ändringsförslag ska kunna antas, måste det godkännas av två 
på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. 
Godkännande ska ske med minst 2/3 majoritet. 
Stadgarna får genomgå redaktionella, moderniserande ändringar utan att 
sakinnehållet ändras, de ska dock godkännas på ett årsmöte.  
 

§ 13 Hantering av personuppgifter  
 
GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare 
krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner 
och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig 
ledningsnivå. Hur detta görs inom HKBK beskrivs i våra Arbetsrutiner och 
täcker vår hemsida, sociala medier och SBU:s medlemsapplikation BAS.  
 
 
 

§ 14 Klubbens upplösning 
 
Förslag om klubbens upplösning kan framställas endast på ordinarie 
årsmöte och ska delgivas genom annons. 
För beslut om upplösning, fordras ¾ majoritet av de närvarande, vid två på 
varandra följande möten, varav ett ska var årsmöte. 
Vid beslut om upplösning ska klubbens tillgångar överlämnas till annat 
samfund, som tjänar samma syften som HKBK. 
Om detta ska också mötet ta beslut. 
Skulle tveksamhet angående tolkning av stadgarna uppstå, gäller styrelsen 
tolkning. 
 
 

Ändringslogg 
 

Datum § Ändrad till Mötesforum Orsak 
22-03-21 2.6 Beslutande instanser tillkom St-

möte/årsmöte 
2022-02-17 

Tillkom för att förtydliga vilka 
forum som gäller. 

22-03-21 13 GDPR ej angetts tidigare St-
möte/årsmöte 
2022-02-17  

Nytt lagkrav, förtydligande 

2022-03-21 2.5 Förtydligande om uteslutning Årsmöte Vill ge styrelsen mandat att 
snabbt hantera 
uteslutningsärenden utan att det 
blir offentligt för alla. 

2022-04-21  Slutgiltigt beslut att anta de nya 
stadgarna taget. 

Vårmöte Medlemmar deltagit i beslut vid 3 
tillfällen 

     
     

 


