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1. 

Karlskärs Båt Clubb har till ändamål att ena och tillvarata gemensamma intressen för 
båtägare i Ölsta med omnejd, att utveckla skicklighet i sjömanskap, samt härigenom söka 
höja det allmänna intresset för friluftslivet på sjön. 

2. 

Var och en av klubbens medlemmar äger rätt att rekommendera välkänd person för 
medlemskap. Beslut om medlemskap för person bosatt i Ölsta fattas av styrelsen. 
Medlemskap för sökande från annan bostadsort än Ölsta kan på styrelsens förslag 
beviljas av årsmöte. 

3. 

Det åligger medlem att vid varje tillfälle efter bästa förmåga verka för klubbens framgång, 
samt ställa sig klubbens stadgar och föreskrifter till efterrättelse. Medlem ska ta del av 
klubbens stadgar och erlägga beslutade avgifter till kassören inom tider, som härför 
bestämts. 

4. 

Medlem, som inte betalt medlemsavgift trots påminnelse, har genom detta själv avbrutit 
medlemskapet och rätten till båtplats. 

5. 

1)  Medlem, som inte fullgör de skyldigheter, som är stadgade, eller som visat 
 sig motverka klubbens ändamål och skada dess intressen, eller genom sin 
 vandel visat sig nedsätta dess anseende, kan på styrelsens förslag av 
 ordinarie eller extra medlemsmöte uteslutas. För sådant beslut fordras mins 
 2/3 majoritet. 

2) Till möte, som ska avgöra uteslutning, ska medlemmarna alltid kallas 
 skriftligen, varav framgår att uteslutningsärende ska behandlas. 

3) Till medlem, som föreslagits till uteslutning, ska förutom den i 2 angivna 
 kallelsen även lämnas en skriftlig motivering till den föreslagna 
 uteslutningen. 

4) Kallelser enligt 2 och 3 ska vara medlemmarna tillhanda senast 1 vecka före 
 det utlysta mötet. 

5) Uteslutning ska rapporteras till Saltsjön Mälarens Båtförbund. Medlem, 
 som uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna godta beslutet, kan 
 överklaga detta hos förbundet inom 10 dagar. 

6. 

Alla klubbens avgifter beslutas av årsmötet. 

7. 

Klubben håller årsmötet varje år. Styrelsen kan om så påfordras kalla till extra 
medlemsmöte. 



 

 

8. 

Kallelse till såväl ordinarie, som extra medlemsmöte tillkännages genom anslag vid 
hamnen, eller om styrelsen finner det nödvändigt, per post, bud, telefon, e-post och/eller 
på KBC:s hemsida senast 1 vecka innan mötet. 

9. 

Ärenden som ska förekomma vid årsmötet: 

- Fråga om mötet är behörigen utlyst. 

- Val av ordförande för mötet. 

- Val av mötessekreterare. 

- Val av 2 justeringsmän för mötesprotokollet. 

- Styrelsens årsberättelse. 

- Kassarapport. 

- Revisorernas berättelse. 

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

- Val av styrelseledamöter och suppleanter, som står i tur att avgå. 

- Beslut om firmatecknare. 

- Val av revisorer och suppleant, som står i tur att avgå. 

- Val av övriga funktionärer, mötet anser behövs. 

- Beslut om årsavgifter. 

- Behandling av övriga inkomna ärenden. 

 

10. 

Röstberättigad med en röst av varje medlem, som erlagt fastställda avgifter och inte 
häftar i skuld till klubben. 

11. 

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter, för vilka ska finnas 2 suppleanter. 

12. 

Styrelsen väljs för en tid av 2 år och avgår växelvis 2 respektive 3 varje år. 

13. 

Varje ledamot av styrelsen väljs till sin bestämda funktion. 

14. 

Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 

15. 

Förslag till ändring eller tillägg av dessa stadgar fordrar beslut av 2/3 majoritet. 
Stadgeändring kan endast beslutas på ordinarie årsmöte. 


