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§1
HAGA BÅTKLUBB
HAGA BÅTKLUBB är en förening för båtintresserade personer och har sitt säte i Solna.
Klubbens namn förkortas HBK.
Klubben bildades 1922.
§2
HAGA BÅTKLUBB ÄNDAMÅL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HAGA BÅTKLUBB är en ideell och allmännyttig förening och skall inom ramen för
verksamheten:
Välkomna personer och organisationer i en icke kommersiell verksamhet, främst inom Solna Stad
Tillvarata medlemmarnas intressen.
Verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.
Verka för medlemmarnas trevnad.
Genom utbildning, upplysning och informationsspridning verka för bättre sjösäkerhet.
Vara båtlivsfrämjande och aktivt verka för ett rörligt friluftsliv.
Verka för att minimera miljöpåverkan.
Förvalta och vårda av klubben arrenderad mark, ägd fast och lös egendom.
§3
INTRÄDE OCH MEDLEMSKAP

Medlemskap i Haga Båtklubb kan beviljas båtintresserade personer.
Ansökan om inträde i klubben görs till styrelsen eller av styrelsen utsedd funktionär.
Styrelsen tillstyrker eller avslår ansökan.
Tillstyrks medlemskap anvisas lämplig båtplats om så önskas och ledig bryggplats finns.
Medlemskap beviljas så snart som alla avgifter för inträdesåret erlagts enligt § 9.
Medlem som avyttrar sin båt kan behålla medlemskapet och blir då s.k. passiv medlem. Passiv
medlem har förtur till ledig bryggplats och/eller vinterplats vid behov av sådan.
Närstående (make/maka/sambo/barn) kan, vid medlems frånfälle eller sjukdom, efter styrelsebeslut
överta medlemskap.
Hedersmedlem kan sådan medlem bli som:
Föreslås av styrelsen.
Av medlem skriftligen föreslagits till hedersmedlemskap.
Beslutats av årsmötet att väljas till hedersmedlem.
För att väljas till hedersmedlem fordras ¾ majoritet av på årsmötet närvarande och röstberättigade
medlemmar.
Kvalifikationer för hedersmedlemskap:
Under en lång följd av år, dock minst 15 år, särskilt främjat klubbens intressen, bidragit till att höja
dess anseende och utveckling samt i övrigt gjort sig särskilt förtjänt.
Av annan anledning anses förtjänt av ett hedersmedlemskap.
Enskild person eller organisation kan, efter godkännande av årsmöte eller medlemsmöte, ingå avtal med
klubben och stödja klubben och dess verksamhet och kan då ges tillträde till klubbens område och
lokaliteter.
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§4
UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur klubben, gör skriftlig anmälan till styrelsen och är därmed omedelbart
skild från medlemskapet om inte annat beslutas enligt överenskommelse mellan medlemmen och
styrelse.
Utträdesdatum måste vara inom det kalenderår för vilket medlem betalt medlemsavgift.
Den som ej erlagt stadgade avgifter, trots påminnelse härom, anses frivilligt ha utträtt ur klubben.
Vid utträde skall medlem:
•
Betala eventuella förfallna avgifter enligt styrelsens beslut.
•
Flytta sin båt från klubbens område om inget annat beslutats av styrelsen.
•
Omedelbart återlämna av klubben tillhandahållna saker såsom t.ex. nycklar och
parkeringstillstånd.
•
Tömma eventuella skåp och avlägsna allt material ägt av medlemmen från klubbens område. Vid
underlåtande har klubben rätt att debitera medlemmen för alla kostnader för städning och
bortforsling av material.
•
Återfå erlagda depositioner inom 60 dagar.
§5
MEDLEMMARS UTESLUTNING
Medlem kan efter skriftlig varning och motivering av styrelsen och som ej rättat sig efter denna,
uteslutas efter beslut vid medlemsmöte med 2/3 majoritet.
Orsaker till uteslutning:
• Genom klandervärt handlingssätt skadar medlemmen klubben eller annan medlem i klubben.
• Medlemmen har gravt åsidosatt de skyldigheter som medlemskap, enligt § 6 föreskriver.
• Åtgärder för avflyttning se § 4
§6
REGLER GÄLLANDE FÖR HAGA BÅTKLUBB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haga båtklubbs regler är Stadgar, Hamnordning, Miljöregler samt Styrelsens åligganden och
skyldigheter
Ytterligare regler, och ordningsregler beslutade av styrelse eller vid möte, kan förekomma.
Ändringar av klubbens regler, utom Stadgar (§11), beslutas på årsmöte.
Alla medlemmar skall följa klubbens regler enligt § 6 punkt 1 och andra av styrelse eller möte
angivna regler.
Medlem har, om ledig plats finns, tillgång till sommar- och/eller vinterplats för båt och registrerad
båttrailer, förutsatt att fastställda avgifter erlagts.
För att få framföra båt inom klubbens hamnområde skall förare inneha nautisk kompetens, minst
motsvarande förarbevis.
Medlem som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens eller andra medlemmars
tillhörigheter är ersättningsskyldiga för den skada som uppkommit.
Medlem är skyldig att delta i av styrelsen beslutade uppgifter, som t.ex. arbetsplikt.
Regler för användande av hamnen anges i ”Hamnordning för Haga Båtklubb”.
Underlåtenhet att följa gällande regler kan leda till att medlem utesluts.
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•

•

Haga Båtklubb ser endast en person som ägare av båt och/eller trailer. Denne är ansvarig för de
skyldigheter som åligger medlem. Samägande eller delägarskap av båt och/eller trailer är en privat
uppgörelse mellan medlemmar.
För att ha eget tillträde till klubbens område ska delägare, eller person som lånar båt, vara medlem
och därmed skyldig att följa klubbens bestämmelser enligt § 6 punkt 1.
§7
STANDERT

HAGA BÅTKLUBBs standert har formen av en likbent triangel, delad i tre fält. Fälten har följande
utseende, de inre fälten är triangulära och vita med bokstäverna H och B i blått. Det yttre fältet har
formen av en romb och bokstaven K i vitt.

Standerten är klubbens symbol och skall alltid vara en uppfordran till ett hedrande uppträdande och ett
gott sjömanskap. Standert ska alltid föras, utom när båten är upptagen för vinterförvaring.
§8
VERKSAMHETSÅR
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är perioden 1.1 – 31.12.
§9
AVGIFTER
Hagabåtklubbs avgifter är:
• Inträdesavgift som inkluderar första årets medlemsavgift
• Medlemsavgift
• Sommarplats
• Vinterplats
• Arbetsavgift
• Extra utdebitering
Medlem skall utan särskild anmodan erlägga aktuella medlems- och årsavgifter, vilka beslutats av
medlemsmöte, senast det datum som beslutats av styrelsen.
Andra avgifter än medlems och årsavgifter skall generellt betalas med 30 dagars betalningsvillkor.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift och arbetsavgift.
Efter förslag av styrelsen äger årsmötet eller extra möte besluta om extra uttaxering för särskilt angivet
behov. Sådant beslut skall fattas med minst 2/3 majoritet bland mötet närvarande och röstberättigade
medlemmar.
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§ 10
MÖTEN
•
•
•
•
•

I stadgarna eller andra av klubben utgivna dokument benämns möten som Årsmöte, Sommarmöte,
Extra möte och Medlemsmöte.
Årsmöte och Sommarmöte är ordinarie möten
Årsmöte skall hållas mellan den 1 februari och den 31 mars varje år.
Sommarmöte hålls årligen någon gång under augusti eller september.
Extra möte äger styrelsen utlysa när så erfordras eller om 1/3 av klubbens medlemmar så
påfordrar, för behandling av särskilt angiven fråga/frågor.

Kallelse till möte skall ske skriftligen senast 14 dagar före mötet.
Till alla möten skall dagordning bifogas kallelsen.
För alla punkter på dagordningen där beslut skall fattas skall nödvändiga dokument bifogas kallelsen.
– För alla medlemmar minst 14 dagar före mötet.
– I skrivet format vid mötet.
Vid års- och sommarmötet kan även andra frågor än de nedan stipulerade tas upp enligt styrelsens
beslut.
Motioner skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 45 dagar före
års- eller sommarmöte.
Protokoll från möte skall finnas tillgängligt senast en månad efter mötet i:
– Allmänt tillgänglig pärm för mötesprotokoll.
– Annat sätt för publicering.
§ 10.1
BESLUT- OCH RÖSTRÄTT
Alla beslut vid möten fattas med enkel majoritet, där inte stadgarna anger annat.
Rösträtt tillkommer varje medlem som betalat sina avgifter.
Styrelsens ledamöter är röstberättigade i alla frågor utom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Medlem får med fullmakt utöva sin rösträtt genom ombud.
Ett ombud får endast vara ombud för en medlem.
Fullmakten gäller endast för det möte som fullmakten avser.
Fullmakt för ombud som skall representera medlem som rösträtten beträffar skall:
• Ange vilken medlem som representeras.
• Ange vilket möte fullmakten avser.
• Vara skriftlig och dagtecknad.
• Överlämnas till för mötet utsedd rösträknare.
• Föras till protokollet.
§ 10.2
ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande frågor avhandlas:
• Fastställande av dagordning för mötet.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare. Att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Klubbens verksamhetsberättelse.
Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Fastställande av underhållsplan för kommande verksamhetsår
Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
Redogörelse för klubbens ekonomi inklusive balans och resultaträkning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.
Val av poster i styrelsen enligt § 12.1.
Val av revisorer.
Val av valberedning.
Presentation av nya medlemmar och organisation.
Verksamheter kommande År och Årsprogram.
Ändringar av klubbens bestämmelser.
Behandling av motioner och propositioner
Avslutning.
§ 10.3
SOMMARMÖTE

Vid sommarmöte skall följande frågor avhandlas:
• Fastställande av dagordning för mötet
• Val av ordförande för mötet.
• Val av sekreterare för mötet.
• Fastställande av röstlängd för mötet.
• Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare. Att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
• Fråga om mötet är behörigen utlyst.
• Redogörelse för klubbens balans och resultaträkning per dagens datum.
• Presentation av nya medlemmar och organisation.
• Ändringar av klubbens bestämmelser.
• Behandling av motioner och propositioner
• Avslutning.

§ 10.4
EXTRA MÖTE, MEDLEMSMÖTE
Vid Extra Möte/Medlemsmöte skall följande frågor avhandlas:
• Fastställande av dagordning för mötet
• Val av ordförande för mötet.
• Val av sekreterare för mötet.
• Fastställande av röstlängd för mötet.
• Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare. Att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
• Fråga om mötet är behörigen utlyst.
• Behandling av ärenden för mötet.
• Avslutning.
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§ 11
STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två intilliggande ordinarie möten varav årsmötet
skall vara ett. För att ändring skall vinna kraft krävs att minst 2/3 på respektive möte närvarande
röstberättigade medlemmar är eniga om beslutet.
§ 12
STYRELSE
§ 12.1
STYRELSES SAMMANSÄTTNING
Klubbens styrelse:
• Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst fyra ordinarie ledamöter jämte upp till två
suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna skall utses ordförande, kassör, hamnkapten, varvschef
samt sekreterare.
• Styrelsen väljs på Årsmöte.
• Styrelsens ledamöter väljs på 2 år.
• Ordförande, sekreterare och varvschef väljs udda år.
• Kassör och hamnkapten väljs jämna år.
• Styrelsesuppleanter väljs på ett år.
• Minst fyra styrelsemedlemmar måste vara närvarande vid styrelsesammanträde för att fattat beslut
skall vara giltigt.
• Valbar till klubbens styrelse är medlem eller medlems nära anhörig
§ 12.2
STYRELSENS ANSVAR, ÅLIGGANDEN OCH SKYLDIGHETER
•
•
•
•

Styrelsens ledamöter ansvarar gemensamt för handhavandet av klubbens angelägenheter.
Styrelseledamöters och andra funktionärers arbetsuppgifter och ansvar anges i dokumentet
”Styrelsens åligganden och skyldigheter”.
Snarast efter årsmötet skall styrelsen ha ett konstituerande möte.
Namn och kontaktuppgifter på valda styrelsemedlemmar samt deras ansvarsområden och
arbetsuppgifter skall finnas anslagna:
• I klubbhuset.
• På annan lämplig plats.
§ 13
FIRMATECKNING

Klubbens firma tecknas av ordförande i förening med kassören.
§ 14
HANTERING AV LIKVIDA MEDEL
Klubbens kontanta medel skall alltid finnas insatta på bank.
Konto tecknas av kassör och ordförande var för sig.
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§ 15
REVISION
Klubbens revisorer utgörs av 2 ordinarie valda på 2 år.
Båda revisorerna får ej avgå samtidigt.
Senast 21 dagar efter kalenderårets slut skall revisorerna av styrelsen
erhålla räkenskapsböcker med verifikationer, protokoll samt för revisionen nödvändigt material.
Efter verkställd granskning återställer revisorerna handlingarna till styrelsen senast två veckor före
årsmötet. Handlingarna skall åtföljas av revisionsberättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen kan
föreslås.
För fullgörande av sitt uppdrag äger revisor, när han så önskar under räkenskapsåret, ta del av
räkenskaper och protokoll.
Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen, som kan skada klubben, och detta förtigs av
revisorerna, drabbar dem samma ansvar som kan ådömas styrelsen i dylika fall.
§ 16
VALBEREDNINGEN
Valberedningen består av minst två medlemmar. Valberedningen utser inom sig ordförande
(sammankallande).
Valberedning åligger att senast tre veckor, för att bifogas kallelse till årsmötet, till styrelsen överlämna
förslag på de ledamöter och funktionärer som skall väljas enligt § 10.2.
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.
• Ta emot nomineringar från klubbens medlemmar.
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
§ 17
FÖRTJÄNSTTECKEN
Haga Båtklubb kan tilldela förtjänta medlemmar klubbens förtjänsttecken.
Förtjänsttecknet finns i valörerna silver och guld och utgörs av klubbens standert omgiven med
lagerkrans i respektive valör.
Medlem kan genom skrivelse till styrelsen, föreslå att klubbens förtjänsttecken tilldelas en medlem,
dock inte i egen sak.
Styrelsen fattar beslut om tilldelning av förtjänsttecken.
Tilldelat förtjänsttecken utdelas under års- eller sommarmöte.
Kvalifikationer för förslag av tilldelning av förtjänsttecken:
• Förtjänsttecken i silver kan tilldelas:
• Medlem som under en tid av minst 10 år i följd ingått i klubbens styrelse.
• Medlem som bidragit till höjande av klubbens standard och samtidigt aktivt bidragit till dess
utveckling samt varit medlem i minst 15 år.
• Förtjänsttecken i guld kan tilldelas medlemmar enligt ovan som varit medlemmar minst 25 år.
Sida 8 av 9

§ 18
KLUBBENS UPPLÖSNING
Beslut om båtklubbens upplösning skall, för att vara giltig, fattas med 3/4 majoritet av närvarande
röstberättigade medlemmar vid två (2) på varandra följande medlemsmöten. Då fattas även beslut om
hur klubbens kvarvarande tillgångar skall hanteras.

Utgåva 2021-02-21
Tidigare revideringar: 2015, 2017
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