Styrelsens förslag till ändring av stadgarna
3.7 Medlem som är båtplatsinnehavare äger vid avgång ur föreningen rätt utfå återstående insats
(se paragraf 4.1) inom sex månader eller så snart ifrågavarande medlems båtplats övergått till ny
medlem.
3.8 Före återbetalning har föreningen kvittningsrätt för medlems eventuella skulder till
föreningen. Det gäller enbart för skriftligt utträdde, ej för uteslutna medlemmar. För uteslutna
medlemmar upphör rättigheten till återbetalning av eventuell kvarstående insatsavgift.
Förslag till ändring:
3.7 Medlem som är båtplatsinnehavare äger vid avgång ur föreningen inte rätt att utfå någon del
av medlems- eller årsavgift.
3.8 Tas bort helt
4 Insatsavgift
4.1 Medlem som vunnit inträde i föreningen enligt paragraf 3.1 och 3.2 skall deltaga i
föreningens finansiering med en insats per erhållen båtplats. Insatsbeloppets storlek och
avskrivningstid fastställes enligt beslut av årsmöte.
Förslag till ändring:
4 Insatsavgift
4.1 Medlem skall för att vinna inträde betala medlemsavgift till fö reningen enligt paragraf
3.1. Medlemsavgiftens storlek fastställes enligt beslut på årsmötet. Vid utträde ur
föreningen återbetalas ej någon del av avgiften.
Årsavgift
5.1 Medlem, som vunnit inträde i föreningen enligt paragraf 3.1 och 3.2 skall till föreningen
erlägga årsavgift, vars storlek bestämmes av årsmöte. Årsavgiften skall utgå olika beroende av
båtplats. Avgifter skall vara betalda senast 1 månad efter avisering.
5.2 Årsmötet äger rätt att besluta om extra utdebitering.
Förslag till ändring:
Årsavgift
5.1 Medlem, som vunnit inträde i föreningen enligt paragraf 3.1 och 3.2 skall till föreningen
erlägga årsavgift, vars storlek är beroende av båtplats. Årsavgifter och båtplatsdebitering
bestämmes av årsmötet. Avgifter skall vara betalda senast 1 månad efter avisering.
Dröjsmålsränta påföres enligt lag.
5.2 Årsmötet äger rätt att besluta om extra utdebitering.
8.6 På årsmöte skall förekomma:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
……….

11) Insatsavgift och andra avgifter samt avskrivningsregler.

Förslag till ändring:
8.6 På årsmöte skall förekomma:
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
………
11) Medlemsavgift och andra avgifter samt avskrivningsregler.
10 Föreningens upplösning
10.2 Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, insatsavgiften
återbetalas i mån sådant kan ske och eventuellt överskott fördelas lika mellan
medlemmarna i förhållande till gjorda insatser.
Förslag till ändring
10.2 Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, eventuellt överskott
fördelas lika mellan medlemmarna.
-----------------------------------------------Allmänna bestämmelser
I båtklubbens interna regler, ”Allmänna bestämmelser”, införes ändringar i analogi med ovan
föreslagna förändringar.
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