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Stadgar för Ingarö Lugnet Båtklubb – fastställda vid årsmöte 2005-11-20. 

Revisionshistorik 

Stadgarna uppdaterad enligt beslut 

(datum) 

Ändring 

2008-11-25 §5:1 

2011-01-20 + 2011-05-07  

2018-03-11 + 2018-05-05 §3.1 samt §3.5 

  

 

§  1 Namn 

1.1 Ingarö Lugnet Båtklubb, ILBK, med säte på Ingarö, är en allmännyttig ideell förening. 

§ 2 Ändamål och syfte 

2.1 Förvalta hamnanläggningen i Lugnet och lokalt främja båtlivet 

2.2 Genom olika arrangemang, verka för medlemmarnas trevnad, ett gott kamrat- och sjömanskap, 

   samt genom informationsspridning för ökad sjösäkerhet 

2.3 Vara rådgivande kontaktorgan för lokala myndigheter och organisationer. 

§ 3 Medlemskap 

3.1 Medlemskap i ILBK är öppet för alla, utan koppling till enskild fastighet eller medlems 

bostadsadress. Medlemskapet är förenat med nyttjanderättsbevis för båtplats, vilken ej får 

användas för kommersiell verksamhet och är maximerat till två (2) båtplatser per medlem. 

Medlem i ILBK är den person som efter skriftlig ansökan och erlagd inträdesavgift beviljats 

medlemskap av ILBK:s styrelse, innehar nyttjandebevis för båtplats och fullgör ekonomiska och 

andra skyldigheter mot klubben. Medlemskapet i ILBK ger rätten att hyra roddbåtsplats eller på 

annat sätt nyttja klubbens anläggningar. Omvänt gäller att med nyttjanderätt till bryggplats följer 

skyldigheten att vara medlem i ILBK. Det är vidare medlems skyldighet att till ILBK skriftligen 

meddela adressändring för att säkerställa distribution av klubbinformation. För den som innehar 

nyttjanderätt till bryggplats utfärdas ett särskilt nyttjanderättsbevis av ILBK. 

3.2 Vid överlåtelse av nyttjanderätt till bryggplats är överlåtande medlem skyldig att skriftligt meddela 

ILBK om överlåtelsen samt informera den nya nyttjanderättsinnehavaren om vad medlemskap 

innebär. Överlåtande medlems ekonomiska samt andra skyldigheter kvarstår tills dessa fullgjorts 

och överlåtelsen har godkänts av ILBK och nyttjanderättsbevis utfärdats. Detta utfärdas först då 

eventuella skulder till ILBK har reglerats och den nya medlemmen beviljats medlemskap. 

3.3 Medlemskap medför åtaganden i form av arbetsinsatser vid allmänna arbetsdagar och 

vakthållning. Regler för arbetsinsatser fastställs av ordinarie årsmöte. 

3.4 Hedersmedlem kan på styrelsens förslag utses av årsmötet. 
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3.5 Klubben kan utesluta medlem som: 

a. trots påminnelse, över en period av 12 månader ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 

gentemot klubben. 

b. Vid upprepande gånger (2 st), ej fullgjort tilldelad vakthållning. 

Beslut i uteslutningsärenden skall fattas av årsmötet efter föredragning av styrelsen. Medlemmen 

i fråga skall sökas för information om frågan minst en månad före årsmötet. Om årsmötet beslutar 

om uteslutning, tillfaller nyttjanderätten av båtplatsen ILBK. 

§ 4 Avgifter 

4.1 Avgifter till ILBK utgörs av inträdesavgift, ordinarie årsavgift och eventuella extra avgifter. 

Årsavgiften delas upp i en administrativ del och en del avsedd för underhållsåtgärder. Beslut om 

avgifternas storlek fattas på ordinarie årsmöte. Medlem som har nyttjanderätt till fler än en 

bryggplats betalar för varje nyttjanderätt men bara en administrativ del. Beslut om extra avgifter 

fattas på årsmöte eller annat allmänt möte. Årsavgiften förfaller till betalning 30 dagar efter 

avisering. Hedersmedlem är befriad från den administrativa delen av årsavgiften. 

§ 5 Styrelse 

5.1 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.  

  Årsmötet väljer ordförande och fyra ordinarie styrelsemedlemmar, samt en suppleant. Ordförande 

väljs på ett år och övriga ordinarie ledamöter väljs på två år, suppleant på ett år. 

Styrelsemedlemmarnas uppgifter framgår av det medlemsutskick som följer efter årsmötet där 

också årsmötesprotokollet kommer att ingå.  

5.2 Styrelsens uppgifter är att 

 - företräda klubben 

 - handha klubbens angelägenheter 

 - verkställa årsmötets beslut 

 - genom kassören förvalta klubbens tillgångar och sköta dess bokföring.  

 Styrelsen skall inom sig utse två ledamöter som äger teckna klubbens firma. 

5.3 Styrelsen sammanträder när detta påkallas av ordföranden eller av två styrelsemedlemmar. 

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För av 

styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. 

Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

§ 6 Revisorer 

6.1 För granskning av klubbens förvaltning och räkenskaper väljs på årsmöte två revisorer jämte en 

suppleant. Revisorerna väljs växelvis på två år och revisorssuppleanten väljs på ett år. Första 

revisorn väljs under udda år och andra revisorn väljs under jämna år. Revisorerna skall granska 

styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig 

revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 
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§ 7 Valberedning 

7.1 En valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande, skall utses på årsmötet. 

Valberedningen skall ha till uppgift att inför årsmöte föreslå ordförande och kandidater till styrelse 

samt övriga funktionärsposter. 

§ 8 Klubbens förbindelser 

8.1 För klubbens ekonomiska förbindelser svarar endast dess tillgångar. 

§ 9 Verksamhetsår 

9.1 Klubbens verksamhetsår är kalenderår. Bokslutet skall vara klart före den 1 februari, året efter 

verksamhetsåret. 

§ 10 Årsmöte 

10.1 Årsmöte skall hållas årligen under 1. kvartalet.  

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

3. Fastställande av dagordningen. 

4. Justering av röstlängd. 

5. Mötets stadgeenliga utlysande.  

6. Val av två justeringsmän, vilka jämväl skall tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas revisionsberättelse. 

8. Godkännande av balansräkning jämte disponering av uppkommet resultat. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och revisorer samt eventuellt övriga 

funktionärer. 

11. Presentation och fastställande av verksamhetsplan med tillhörande budget. 

12. Fastställande av årsavgift och eventuella övriga avgifter. 

13. Val av ordförande och styrelsemedlemmar jämte suppleant. 

14. Val av revisorer jämte suppleant. 

15. Val av valberedning. 

16. Propositioner och motioner som i behörig ordning tillställts årsmötet. 

17. Övriga informationsfrågor. 

18. Årsmötets avslutande. 

Protokoll från årsmötet skall utsändas till medlemmarna senast tre månader efter mötet. 

§ 11 Kallelse till ordinarie årsmöte 

11.1 Kallelse till mötet skall ske genom brev distribuerade via post till medlemmarnas anmälda 

bostadsadresser eller via e-post till medlemmarnas anmälda e-postadresser. 

11.2 Kallelse till årsmötet skall utsändas senast tre veckor före dess avhållande. 
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§ 12 Extra möte 

12.1 Extra möte med klubben skall av styrelsen utlysas då, styrelsen eller revisorerna anser det 

nödvändigt, eller då minst en tredjedel av medlemmarna skriftligt kräver detta. Extra möte skall 

hållas snarast efter beslut om sådant möte fattats. 

12.2 Vid utlysande av eller begäran om extra möte skall syftet med mötet anges. 

12.3 Kallelse till extra möte utsänds två veckor före dess avhållande. 

§ 13 Rösträtt 

13.1 Medlem i ILBK har rösträtt vid årsmöte. 

13.2 Oaktat medlem innehar nyttjanderätt till en eller flera bryggplatser gäller endast en röst per 

röstberättigad medlem. 

13.3 Medlem får utöva sin rösträtt genom fullmakt. Ingen får såsom ombud företräda mer än en 

medlem. 

§ 14 Beslut och val 

14.1 Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen till mötet. 

14.2 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet krävs enligt stadgarna. 

14.3 Sluten omröstning kan endast begäras vid personval. 

14.4 Vid fall av lika röstetal äger ILBK ordförande utslagsröst. 

14.5 För att vara valbar till post som funktionär krävs fullt medlemskap, dvs innehav av nyttjanderätt till 

bryggplats samt att alla förpliktelser mot klubben fullgjorts. 

§ 15 Motioner 

15.1 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15. Januari. 

15.2 Har medlem synpunkter att framställa mot styrelsen eller annan medlem, skall detta ske 

skriftligen till styrelsen, som är skyldig att undersöka saken och antingen själv avgöra ärendet 

eller hänskjuta detsamma till avgörande på möte i klubben. Styrelsen skall på begäran lämna 

skriftligt besked om sitt beslut. 

§ 16 Stadgeändring 

16.1 Beslut om stadgeändring skall för att vara giltig fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra 

följande allmänna möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. 

§ 17 Båtklubbens upplösning 

17.1 Beslut om klubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas på två på varandra följande 

allmänna möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Vid båda mötena skall beslutet om 

klubbens upplösning fattas med 3/4 majoritet.  

Vad som efter gäldande av klubbens skulder återstår av klubbens tillgångar skall tillfalla de 

personer, eller de ändamål, som det sista allmänna mötet beslutar om. 


