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  TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING
   Box 147, 139 23 Värmdö

Stadgar för Torsby Båtägareförening

1 Föreningens firma är Torsby Båtägareförening.

2 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell förening, för i första hand boende i Torsby, och har till ändamål att:

 Förvalta hamn och uppläggningsplatser samt övriga anordningar för gemensamt bruk 
inom de områden som upplåtes av Torsby Samfällighetsförening.

 Verka för båtlivets verksamheter, inklusive sjösäkerhet, god miljö, gemenskap och gott
sjömanskap.

3 Medlemskap och fördelning av båtplats
3.1 Medlemskap erhålles efter godkännande av styrelsen. Inträdesansökan göres skriftligen till

föreningens styrelse.
3.2 Medlem äger rätt till minst en och högst två båtplatser. Medlem erhåller båtplats i 

turordning efter anmälan. Båtplatsinnehavare får ej överlåta eller hyra ut sin båtplats till en
annan person. Undantag må göras av styrelsen vid skriftlig begäran om överlåtelse till barn
eller nära anhörig. Ej utnyttjad båtplats kan uthyras av styrelsen för begränsad period. 
Fördelning av båtplatser hanteras av styrelsen.

3.3 Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt, som skadar föreningens 
intressen, andra medlemmars egendom eller som icke fullgör de skyldigheter, som är 
stadgade, kan, på styrelsens förslag, vid årsmöte eller extra årsmöte uteslutas.

3.4 Styrelsen skall skriftligen motivera sitt förslag till uteslutning av medlem.
3.5 Medlem som flyttar från Torsby äger ej rätt att ha kvar sitt medlemskap i föreningen.
3.6 Medlem som önska utträde ur föreningen skall skriftligt meddela detta till styrelsen. 

Medlems skyldigheter enligt stadgar och allmänna bestämmelser och säkerhetsföreskrifter
(paragraf 3.9), kvarstår tills styrelsen bekräftat utträdet.

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.

3.9 Medlem är skyldig följa av föreningen upprättade ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING.

3.10 All den skada som av vårdslöshet, som ej är ringa, åsamkas bryggor och övrig utrustning 
tillhörig föreningen ersättes av medlem som förorsakat skadan.
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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.

5 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 till att besluta om extra utdebitering.

6 Styrelsen
6.1 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem ordinarie ledamöter och 

två suppleanter, vilka väljes av årsmöte. Ordinarie ledamöter väljes för en mandattid av 
normalt två år och suppleanterna för en mandattid av ett år. Ordföranden skall vara 
medlem av föreningen, av övriga styrelsemedlemmar behöver en ordinarie ledamot och en 
suppleant ej vara medlem.

6.2 För att erhålla kontinuitet avgår ordförande och sekreterare, respektive vice ordförande och
kassör vartannat år.

6.3 Styrelsen har sitt säte i Värmdö kommun, Stockholms län.
6.4 Styrelsen äger utse tre personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i föreningen 

teckna föreningens firma.
6.5 Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande, varvid dock för besluts 

giltighet erfordras enighet om fattat beslut. Vid lika röstetal gäller den mening, som 
biträdes av ordföranden.

6.6 Styrelsen ansvarar för att föreningens räkenskaper förs med god redovisningssed för 
ideella föreningar.

6.7 Föreningens verksamhetsår skall avse kalenderår.
6.8 Före februari månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna 

årsredovisning, innehållande; resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
6.9 Styrelsen eller firmatecknare äger ej utan årsmöte eller extra årsmöte bemyndigande 

överlåta eller med inteckning för gäld, nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt belasta eller 
belåna föreningens fasta egendom.

6.10 Styrelsen skall varje år företaga besiktning av föreningens fasta egendom och inventering 
av övriga tillgångar samt däröver avgiva redogörelse i sin årsredovisning.

6.11 Valberedningens två ledamöter väljes av årsmöte för en tid av ett år.

7 Revision
7.1 För granskning av styrelsens årsredovisning skall finnas två revisorer jämte en suppleant, 

vilka utses av årsmöte för tiden intill dess nästa årsmöte hållits.
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7.2 Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelse 
avgiven senast tre veckor före årsmöte.

7.3 Över av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen till årsmöte avgiva skriftlig 
förklaring.

7.4 Årsredovisning, motioner och revisionsberättelse skall hållas tillgängliga för 
medlemmarna under minst sju dagar före årsmöte, å vilket de skall behandlas.

8 Årsmöte och extra årsmöte
8.1 Årsmöte hålles årligen före april månads utgång.
8.2 Extra årsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna finna omständigheter därtill föranledda 

eller då minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar till styrelsen inlämnat skriftlig 
anhållan härom med angivande av ärende, som önskas behandlat.

8.3 Motion för behandling på årsmöte, skall medlem skriftligen anmäla till styrelsen senast 
den 15 februari.

8.4 Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. 
Kallelsen sändes, till den adress medlem angivit till styrelsen, senast 15 dagar före årsmöte
och senast 8 dagar före extra årsmöte.

8.5 Övriga meddelanden under tiden 1 april – 1 november bringas till medlemmarnas 
kännedom genom anslag å lämplig plats inom av föreningen förvaltat område. Under den 
övriga delen av året sker meddelanden till den adress medlem angivit till styrelsen.

8.6 På årsmöte skall förekomma: 
1) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
2) Val av ordförande för årsmötet.
3) Val av sekreterare för årsmötet.
4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5) Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.
6) Styrelsens årsredovisning.
7) Revisorernas berättelse.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.

10) Fråga om arvoden.
11) Insatsavgift och andra avgifter samt avskrivningsregler.
12) Årsbudget.
13) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14) Val av revisorer och suppleant.
15) Val av valberedning.
16) Behandling av till styrelsen inkomna motioner.
17) Behandling av styrelsens övriga ärenden.
18) Övriga ärenden.

8.7 Varje medlem har lika rösträtt.
8.8 Den som häftar för oreglerade skulder gentemot föreningen äger ej rösträtt.
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8.9 Medlem äger rätt utöva sin rösträtt genom ombud som har skriftlig fullmakt.
8.10 Medlem som uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen äger icke rösträtt.
8.11 Omröstning och personval vid årsmöte och extra årsmöte sker öppet, om ej närvarande 

röstberättigad medlem påkallar sluten omröstning.
8.12 Vid lika röstetal avgöres; personval genom lottning, omröstning av den mening som 

biträdes av ordföranden.

9 Ändring av stadgar
9.1 För ändring eller komplettering av föreningens stadgar krävs beslut av två på varandra 

följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. I kallelsen till möte skall anges att 
förslag till stadgeändring föreligger.

10 Föreningens upplösning
10.1 För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett 

kan vara extra årsmöte, med minst 2/3 majoritet. I kallelsen till mötet skall anges att 
klubbens upplösning skall behandlas.

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.

Dessa stadgar antagna efter behandling på årsmöte och extra årsmöte 2015-04-11 (paragraf 3.8),
2002-04-13. Till grund låg Stadgar för Torsby Båtägareförening av 1991-06-08 och antagen ändring av 
dem (paragraf 8.6 - 14) i årsmöten 1999-04-17 och 2000-04-15, samt RAMSTADGAR för BÅTKLUBB (av 
april 1999) utgivna av Svenska Båtunionen (Riksorganisation för landets båtklubbar).
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