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Stadgar för Lidingö Båtklubb, LBK   
  

 

Klubben bildades september 1922 och har sin hemort i Lidingö. 

Stadgarna antagna 2017-09-02 

 

 

§ 1  Ändamål och Tillhörighet 

 

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet och dess 
ungdomsverksamhet. Klubben skall verka för att medlemmarna bibringas kunskaper om sjösäkerhet, god miljö 
samt gott kamratskap och sjömanskap. 

 

Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen genom Lidingö Båtförbund och medlem i Svenska Seglarförbundet 
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund samt tillhör Stockholms Distriktsseglarförbund. 

 

§ 2 Medlemskap  

 2.1 Ansökan och antagning 

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagningen av ny medlem. 

Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.   

 

2.2 Medlemskategorier 

Medlem med båtplats. 

Är en medlem som äger en båt och som har en hamnplats och/eller vinterplats i LBK.  
 
Medlem utan båtplats. 

Är en medlem som inte äger en båt alternativt är delägare i en båt som har hamnplats och/eller vinterplats i LBK.  
 
Familjemedlem 

Familjemedlemmar avser make, maka, sambo och barn som är skrivna  
på samma adress som medlem.  
 
Hedersmedlem* 

Utses av årsmötet och är befriad från årlig medlemsavgift men erlägger avgifter för hamnplats och vinterplats.  
 
*Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till 
hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem 
står på dagordningen.  
 

Medlemskap i LBK är personligt. Vid bodelning eller arvskifte kan dock, efter skriftlig framställan till styrelsen, 
medlemskap och båtplats överföras mellan makar eller därmed juridiskt likställda samt bröstarvingar. 
 
Om ett medlemskap och/eller båtplats övergått till maka/make, sambo, bröstarvinge på sätt som föreskrivits i 
föregående stycke eller på grund av bodelning med anledning av äktenskapsskillnad/samboförhållande upphör, 
inträder sambo eller maka/make i den tidigare medlemmens ställe med de rättigheter och skyldigheter som följer 
av dessa stadgar. Detsamma gäller då den/de till vilken äganderätten till båten övergått med vilken den avlidne 
medlemmen samägt båten med (delägare).  
  

2.3 Rättigheter 

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet. 

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller vinterplats. Hamn- och vinterplats 
kan erhållas i enlighet med Lidingö Stads regelverk avseende båtkö. 
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2.4 Skyldigheter 

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter 
och i stadgeenlig ordning fattade beslut. 

Medlem med båt bör tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. 

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig. 

Medlem med båtplats skall utföra vakt- och arbetsplikt.  

Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad. 

Klubben ansvarar inte för stölder och skador som åsamkas medlems båt i hamnen, på uppläggningsplatsen eller 
vid torr- eller sjösättning 

Medlem skall erlägga de avgifter som beslutats vid klubbens årsmöte. 

 

 2.5 Utträde 

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur 
klubben.  

 

 2.6 Uteslutning 

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas ur klubben om medlem 

• motverkar klubbens syften 

• skadar klubbens intressen 

• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade 

• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess 
anseende äventyras. 

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. 

 

Av kallelsen till årsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till årsmötet, där sådant ärende 
skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även 
innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. 

Medlem, som uteslutits av årsmöte, kan begära att få frågan prövad hos Lidingö Båtförbund inom tre veckor. När 
båtförbundets utlåtande kommit klubben till del skall frågan tas upp till förnyad prövning på årsmöte. 

 

§ 3 Beslutande instanser 

Klubbens beslutande instanser är årsmöte (ordinarie eller i förekommande fall extra) samt styrelsen. Styrelsen i 
sin helhet, eller den enskilda ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan årsmöten 
utom i frågor som är uttryckligen förbehållna årsmöten. Se § 7. 

 

§ 4 Verksamhetsår  

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 november – 31 oktober. 

 

§ 5 Avgifter 

Avgifternas storlek skall vara kalkylerade med hänsyn till LBK:s kostnader för anläggningarnas drift på kort och 
lång sikt. Samtliga avgifter fastställs av ordinarie årsmöte. Särskild utdebitering kan ske efter beslut på extra 
årsmöte.  
 

§ 6 Betalning 

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. 

Förfallodatum får därvid vara tidigast tre veckor efter fakturadatum. 

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelse skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det 
ursprungliga beloppet.  
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§ 7 Årsmöte 

 

 7.1 Kallelse 

Kallelse till årsmöte (ordinarie eller extra) skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före 
mötet. Kallelsen sker per E-post eller post till av medlemmen uppgiven adress . I kallelse till årsmöte skall 
dagordning bifogas. 

 

 7.2 Ordinarie Årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall hållas före januari månads utgång varje år. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötet. 

 

 7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion 

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall senast 1 december skriftligen anmäla 
detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet 
behandlat. 

 

 7.4 Årsmöte 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

4. Fastställande av röstlängd för mötet 

5. Fastställande av dagordning 

6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för gångna verksamhetsåret 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av årsredovisning samt resultatdisposition 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Förslag från styrelsen 

11. Förslag från medlemmar  

12. Information om verksamhetsplan och budget 

13. Fastställande av avgifter samt vakt- och arbetsplikt 

14. Information om ordningsföreskrifter 

15. Val av styrelse 

16. Val av revisorer 

17. Val av valberedning  

18. Val av representanter till Lidingö Båtförbund 

19. Övriga frågor  

 

 7.5 Rösträtt, beslut och val 

Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. 

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. 

Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom fullmakt.  

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon medlem fordrar sluten röstning. 

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet. 

Vid omröstning, som avser personval, gäller, vid lika röstetal, det förslag som vinner efter lottning.  

 

 7.6 Extra Årsmöte 

Extra Årsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig 
begäran av revisorerna eller minst 10 % av klubbens medlemmar.  

Vid Extra Årsmöte får endast de ärenden förekomma, som, enligt kallelsen, föranlett mötet. 
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§ 8 Styrelse och förvaltning 

 

 8.1 Styrelsens sammansättning och val 

Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och minst fem övriga ledamöter vilka alla väljes av 
årsmötet. Ordförande och minst tre ledamöter väljs jämna år. Kassör och sekreterare samt minst två ledamöter 
väljs udda år. Årsmötet kan, där förslag så föreligger, även koppla namn till funktion på övriga ledamöter.  

Klubbens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören, två i förening. 

  

 8.2 Styrelsens skyldigheter 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller vid förfall av denne av vice ordföranden så ofta det är av 
behovet påkallat. Till styrelsesammanträde kallas alltid samtliga ledamöter.  

Minst fyra ledamöter skall vara ense om beslut. 

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall 
antecknas i mötesprotokollet. 

Det åligger styrelsen att: 

1. Verkställa beslut fattade av årsmöte. 

2. Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen 
skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.  

3. Bereda ärenden inför årsmöte och arrangera detta. 

4. Med intresse och omtanke övervaka klubbens verksamhet i dess helhet och föra dess talan.  

5. Förvalta klubbens egendom och medel. 

6. Fastställa ordningsföreskrifter samt informera på årsmöte. 

7. Besluta om antagning av ny medlem. 

På årsmöte föredra av styrelsen fattade beslut. 

 

§ 9 Revisorer 

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat 
år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig 
revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 

§ 10 Valberedning 

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och väljes på en tid av ett år. Årsmöte utser en av de tre till 
sammankallande.  

 

§ 11 Stadgeändring 

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen. 

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 

 

§ 12 Klubbens upplösning 

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på årsmöte och detta skall framgå av kallelsen. I händelse 
av klubbens upplösning, där beslut för att äga gällande kraft skall fattas enligt § 11. Klubbens tillgångar skall 
gagna båtsportens främjande inom Lidingö. 

 


