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Kinda Båtklubb (KBK) stiftad den 19 september 1977 är en sammanslutning för båtintresserade 

medlemmar, främst inom Kinda kommun, norra delen. 

Stadgar antagna vid bildandet av klubben den 19 september 1977. 

Reviderade 29 jan 1983, 15 maj 2004, 25 april 2009, april 2010, april 2012, april 2013 samt april 2014. 

 

§1  Ändamål och syfte 

 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 Medlemskap 

§2.1 Ansökan och antagning 

 Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning 

 av ny medlem. Ansökningsblankett finns på klubbens hemsida. Medlemskap kan 

 erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål. Bosatta i Kinda kommun och 

 aktiva styrelsefunktionärer har företrädesrätt till bryggplats. 

 

§2.2 Medlemskategorier 

 1. Enskilda vuxna medlemmar 

 2. Familjemedlem 

 Familjemedlemskap innebär att hela familjen som har samma bostadsadress samt att 

 medlemmarna i familjen är registrerade i klubben. 

 

§2.3 Rättigheter 

 Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens 

 verksamhet. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- 

 eller uppläggningsanläggning. Se vidare §11. Rättigheter till hamn eller 

 uppläggningsplats beror bland annat på om båten passar klubbens anordningar. 

 

§2.4 Skyldigheter 

 Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens 

 Stadgar, Ordningsföreskrifter (Se bilaga), Miljöföreskrifter, arbete i Valberedning och i 

 stadgeenlig ordning fattade beslut. 
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 Medlemskap krävs för att stå i föreningens båtplatskö, kunna hyra båtplats i sjön 

 och/eller land  samt erlagd årsavgift.  

 

 Deposition: Föreningen har en deposition knuten till rätten att hyra båtplats. Erlagd 

 deposition är en förutsättning för att hyra båtplats i sjön. En (1) deposition per 

 båtplats. Storlek på depositionen fastställes av styrelsen, alla har samma 

 depositionsbelopp. Återbetalas då medlem skriftligt meddelat att medlem ej längre 

 önskar hyra båtplats.  

 Andrahandsavtal: Enskild medlem har ej rätt att själv upprätta andrahandsavtal. 

 Andrahandsuthyrning av båtplats administreras och regleras av båtansvarig i styrelsen. 

 Möjligheten till andrahandsuthyrning begränsas till 3 säsonger, sedan återgår 

 båtplatsen till föreningen, för uthyrning till annan medlem. Skulle medlem, som 

 lämnat ifrån sig sin båtplats, kvarstå som medlem och vid ett senare tillfälle åter önska 

 ha en båtplats, skall sådan medlem prioriteras i båtplatskön vid utdelning av 

 båtplatser.  

 Kompetenskrav och skyldigheter: Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk 

 kompetens för att säkert 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.  

 Avgift och betalning: Har avgift för hamn- resp. uppläggningsplats inte betalts inom 

 föreskriven tid, kan föreningen säga upp rätten att utnyttja platsen inom, 14, fjorton 

 dagar. Styrelsen får bevilja uppskov med betalning om det finns särskilda skäl för 

 detta. Vid uppsägningstidens utgång får styrelsen uppmana båtägaren att inom den tid 

 som styrelsen anger flytta bort båten och/eller annan egendom med upplysning att 

 handräckning annars kan komma att begäras hos kronofogden för att på båtägarens 

 bekostnad skaffa bort föremålen från föreningens område.  

 Sjösättning: Alla upplagda båtar skall sjösättas senast 1 juni varje år. Båtägare som 

 inte har möjlighet att sjösätta, kan skriftligen begära detta av styrelsen senast 15 maj 

 och blir debiterad uppläggningsavgift efter 31 maj. Är det av särskilda skäl (ex. 

 sjukdom eller utlandstjänstgöring) omöjligt för båtägaren att sjösätta båten kan 

 styrelsen medge undantag och bevilja avgiftsbefrielse. Skriftlig ansökan om detta inges 

 till styrelsen före 15 maj. Åretruntuppläggning får maximalt ske tre år i rad räknat från 

 1 juni. Båtar eller annat lösöre som kvarligger på föreningens område mer än tre år i 

 rad kan föreningen efter handräckning på båtägarens bekostnad avhysa. Egendom 

 tillfaller föreningen utan lösen om båtägaren inte inom tre månader från anmaning till 

 båtägarens senast för föreningen anmälda adress fört bort egendomen. 8 kap. 22 § 

 jordabalken. 
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§2.5 Utträde 

 Medlem som vill utträda ur klubben  skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

 Blankett finns på klubbens hemsida. 

 Medlem som begär utträde ur klubben må kunna begära överlämning av  bryggplats 

 till annan familjemedlem. Beslut fattas av styrelsen efter skriftlig ansökan. 

 

§2.6 Uteslutning 

 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens 

 prövning anses ha utträtt ur klubben.  

 

§3 Beslutande instanser 

 Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie 

 föreningsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot 

 som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom 

 i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöte. Se §8. 

 

§4 Verksamhetsår 

 Klubbens verksamhetsår omfattar perioden kalenderår. 

§5 Avgifter 

 Samtliga avgifter fastställs av Styrelsen. Extra uttaxering kan ske efter beslut på 

 föreningsmöte. 

§6 Betalning 

 Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på 

 fakturan/pdf-filen. Om avgifterna inte inkommer i tid skall en 

 påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det  ursprungliga 

 beloppet. 

 

§7 Föreningsmöten 

 Årsmöte avhålls senast under maj månad. 

§7.1 Antal möten 

 Förutom årsmöte skall inget ordinarie föreningsmöte hållas under verksamhetsåret. 

 Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för

 mötena. 

§7.2 Kallelse 
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 Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlem tillhanda minst 30 

dagar  före mötet. Kallelse sker i första hand via e-post och med post till de medlemmar som 

 inte har e-post. 

 

§7.3 Förslag till dagordningspunkt/motion 

 Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast tre 

 veckor före mötesdatum skriftligt anmäla till styrelsen, Denna anmälan skall även 

 innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. 

§7.4 Årsmöte 

 Årsmöte hålls årligen före utgången av maj månad. 

 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

 * Fastställande av röstlängd för mötet 

 * Fråga om mötet är behörigt utlyst 

 * Fastställande av dagordning 

 * Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 * Val av protokolljusterare och rösträknare 

 * Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste 

 verksamhetsåret 

 * Revisorernas berättelse 

 * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 * Propositioner och motioner 

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

 * Val av styrelse 

 * Val av revisorer 

 * Val av valberedning 

 * Övriga val 

 

§7.5 Extra föreningsmöte 

 Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner 

 detta  påkallande eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/3 av klubbens 

 medlemmar. 

 Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett 

 mötet.  

 

§7.6 Rösträtt, beslut och val 

 Varje medlem som fyllt 20 år och betalt avgifter har rösträtt på möte.  

 Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.  
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 Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats. 

 Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) person. 

 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 

 Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. 

 Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som 

 biträds av ordföranden för mötet. 

 Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner 

 efter lottning. 

 

§8 Styrelse och förvaltning 

 

§8.1 Styrelsens sammansättning och val 

 

 Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå  av ordförande, vice ordförande, kassör, 

 sekreterare och 4 övriga ledmöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en 

 tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och kassör och 2 ledamöter 

 väljs udda år och övriga ledmöter jämna år. 

 

 

§8.2 Styrelsens skyldigheter 

  

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

 dock minst 4 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och 

 mer än hälften är närvarande. 

 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 anställd 

 personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras 

 hos sekreteraren. 

 * Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa. 

 * Representera klubben. 

 * Förvalta klubbens egendom och medel 

 * Besluta om firmatecknare 

 * Besluta om antagning av ny medlem 

 * På föreningsmöte föredra av styrelsen fattade beslut. 

 * Av årets resultat avsättes minst 20% till den långsiktiga underhålls- och 

  investeringsplanen, insättes på särskilt konto  

 * Avskrivningar av bryggor och fastigheter skall följa bokföringslagen 
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§9 Revisorer 

 Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmötet för en tid av två år och 

 avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs  varje år för en tid av ett år. 

 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till 

 årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 

§10 Valberedning 

 Valberedningen bestående av 3 ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande, 

 jämte  1 suppleant som väljes av årsmötet för en tid av ett år.( I Kinda båtklubb: 

 bygger valberedningen på turordning båtplatser, exkl. medlem som redan sitter i 

 styrelsen). 

 Valberedningens uppgift är att: 

 * Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är 

 föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta. 

 * Motta nomineringar från klubbens medlemmar 

 * Själva aktivt söka lämpliga kandidater 

 * Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater 

 Valberedningens förslag skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor  

 före årsmötet. 

 

§11 Hamn och uppläggningsanläggningar 

 För förhållanden vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt 

 av klubben utfärdade Ordningsföreskrifter. Dessa fastställs av styrelsen. 

 

§12 Emblem 

 Klubbens emblem har det utseende som framgår i huvudet. 

§13 Stadgeändring 

 Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen till årsmötet. 

 För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 

 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar för beslutets giltighet. Vid 

 godkännande gäller att paragrafen måste godkännas även på nästa föreningsmöte och 

 därefter kan paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

§14 Klubbens upplösning 
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 Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta 

 skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på 

 två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning 

 fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens 

 kvarvarande tillgångar och handlingar. 


