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Torsby Båtägareförening 
Stadgar 

 
 
 
 
 
 
§ 1.  Föreningens firma är Torsby Båtägareförening 
 
§ 2 Föreningens ändamål 

Föreningen är en ideell öppen förening, för i första hand boende 
och/eller fastighetsägare i Torsby, och har till ändamål att: 
- Förvalta hamn- och uppläggningsplatser samt övriga anordningar 

för gemensamt bruk inom de områden som upplåts av Torsby 
Samfällighetsförening. 

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

 
§ 3 Medlemskap och fördelning av båtplats 
3.1 Medlemskap erhålls efter godkännande av styrelsen. Inträdesansökan 

görs skriftligen till föreningens styrelse. 
3.2 Medlem äger rätt till en och högst två båtplatser. Båtplats erhålls i 

turordning efter anmälan. Båtplatsinnehavare får ej överlåta eller hyra 
ut sin båtplats till annan person. Undantag kan beviljas 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 sätt, som skadar 
föreningens intressen, andra medlemmars egendom eller som icke 
fullföljer de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag, vid 
årsmöte eller extra årsmöte uteslutas. 

3.4 Styrelsen skall skriftligen motivera uteslutning av medlem. 
3.5 Medlem som ej längre bor, eller äger fastighet i Torsby, kan komma att 

förlora sitt medlemskap i föreningen.  
3.6 Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen meddela 

detta till styrelsen. Medlems skyldigheter enligt stadgar och föreningens 
allmänna bestämmelser och säkerhetsföreskrifter (§ 3.8) kvarstår till 
dess styrelsen bekräftat utträdet. 

3.7 Medlem som är båtplatsinnehavare äger vid utträde ur föreningen inte 
rätt att återfå någon del av medlems- eller årsavgift. 

3.8 Medlem är skyldig att följa av föreningen upprättade Allmänna 
Bestämmelser och Säkerhetsföreskrifter för Torsby Båtägareförening. 
Medlem kan bli ersättningsskyldig för sådan skada som ej är ringa och 

som åsamkats bryggor och övrig utrustning tillhörande föreningen. 
 
§4 Insatsavgift 
 Sökande medlem skall för att vinna inträde i föreningen betala 

medlemsavgift till föreningen enligt § 3.1.  
Medlemsavgiftens storlek fastställs enligt beslut på årsmötet.  

 
 



2 
 

§5 Årsavgift 
5.1 Medlem som vunnit inträde i föreningen enligt § 3.1 och § 3.2 skall till 

föreningen erlägga årlig avgift, vars storlek är beroende av båtplats. 
Årsavgifter och båtplatsdebitering bestäms av årsmötet. Avgifter skall 
vara betalda senast 1 månad efter avisering därefter påförs 
dröjsmålsränta enligt lag.  

5.2 Årsmötet äger rätt att besluta om extra utdebitering.  
 
§6 Styrelsen  
6.1 Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och två 

suppleanter, vilka väljs av årsmötet. Ordinarie ledamot väljs normalt för 
en mandattid av två år och suppleanterna för en mandattid av ett år. 

 Ordförande som väljs av årsmötet skall vara medlem i föreningen.  
6.2 För att erhålla kontinuitet väljs ordförande och sekreterare, respektive 

vice ordförande och kassör vartannat år. 
6.3 Styrelsen har sitt säte i Värmdö kommun, Stockholms län. 

6.4 Styrelsen utser tre personer, varav minst två styrelseledamöter i 
förening tecknar föreningens firma. 

6.5 Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande och de 
skall vara eniga. 

 Vid lika röster, gäller ordförandes röst som avgörande. 
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 skall styrelsen lämna årsredovisningen 

till revisorerna innehållande; resultaträkning, balansräkning och 
verksamhetsberättelse.  

6.9 Styrelsen eller firmatecknare äger ej utan årsmöte eller extra årsmöte, 
bemyndiga, överlåta eller med inteckning för gäld, nyttjanderätt, 
servitut eller avkomsträtt, belasta eller belåna föreningens fasta 
egendom.  

6.10 Styrelsen skall varje år företa besiktning av föreningens fasta egendom 
och inventering av övriga tillgångar samt redogöra för dessa i sin 
årsredovisning.  

6.11 Valberedningens två ledamöter väljs av årsmötet 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 årsmötet och väljs på ett år. 
7.2 Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och 

revisionsberättelsen angiven senast tre veckor före årsmötet. 
7.3 Av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen ange skriftlig 

förklaring till årsmötet.  
7.4 Årsredovisning, motioner och revisionsberättelse skall finnas 

tillgängliga för medlemmarna minst sju dagar före årsmötet.  
 
§8 Årsmöte och extra årsmöte 
8.1 Årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. 
8.2 Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna påkallar detta eller då 

minst 1/10 av de röstberättigade medlemmarna till styrelsen inkommit 
med begäran om ärende som önskas behandlat.  

8.3 Motion för behandling på årsmötet skall ha inkommit skriftligt till 
styrelsen senast den 15 februari. 
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8.4 Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall innehålla uppgifter om 
förekommande ärenden.  
Kallelse till årsmötet skall ske minst 15 dagar före årsmöte och senast 8 
dagar före extra årsmöte.  
Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske via e-post. Om sådan 
saknas, via ordinarie post. 

8.5 Övriga ärenden under tiden 1 april - 1 november, meddelas 
medlemmarna via e-post och anslag vid Sjöstugan. 

8.6 på årsmötet 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 behörigt skett 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Beslut av föreningens vinst- eller förlust enligt 

balansräkningen 
10. Fråga om arvode 
11. Medlemsavgift och andra avgifter 
12. Årsbudget 
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
14. Val av revisorer och suppleant 
15. Val av valberedning 
16. Behandling av inkomna motioner 
17. Behandling av styrelsens övriga ärenden 
18. Övriga ärenden 

 
8.7 Varje medlem har lika rösträtt. 
8.8 Den som har oreglerad skuld till föreningen äger ej rösträtt 
8.9 Medlem äger rätt att utöva sin rösträtt genom ombud via skriftlig 

fullmakt. 
8.10 Medlem som begärt utträde eller uteslutits ur föreningen äger ej 

rösträtt. 
8.11 Omröstning och personalval vid årsmöte eller extra årsmöte sker via 

öppen omröstning om ingen av de röstberättigade medlemmarna 
uttryckt önskemål om sluten omröstning. 

8.12 Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning.  
Vid övriga frågor har ordförande utslagsröst. 

 
§9 Ändring av stadgar 
 För ändring eller komplettering av föreningens stadgar krävs beslut av 

två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. I 
kallelse till mötet skall framgå 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 skall anges att klubbens upplösning skall behandlas 

10.2 Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklas, 
överskott återbetalas i den mån sådant kan ske och eventuellt överskott 
fördelas lika mellan medlemmarna i förhållande till gjorda insatser. 
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Dessa stadgar antagna efter behandling på extra årsmöte 2018-04-17 
samt årsmöte 2018-04-22. 
Till grund låg Stadgar för Torsby Båtägareförening av 1991-06-08 och 
antagen ändring av dem (§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). 

 
 

 


