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Stadgar för 

VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB 

 

§ 1. NAMN OCH HEMORT 

Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora Värtans båtklubb. Den 15 
mars 1948 ändrades namnet till Viggbyholms båtklubb. Klubben har sin hemort i Täby kommun. 

§ 2. ÄNDAMÅL 

Båtklubben är en ideell förening med ändamål 

1. att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör såväl hamn- som uppläggningsplatser. 

2. att verka för sammanhållning och trevnad bland medlemmarna samt ett hänsynsfullt uppträdande 
på sjön och i naturen. 

3. att höja intresset för navigationsutbildning och säkerhet på sjön. 

4. att bedriva ungdomsverksamhet med anknytning till båtsporten. 

§ 3. EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN 

1. Klubbens emblem är standert, nål och förtjänsttecken. 

2. Den entungade standerten är vit med blå kant och ett rött V i det vita fältet. Standert bör föras på 
medlems båt och skall föras då båten befinner sig i av klubben disponerade hamnar. 

3. Förtjänsttecken i silver respektive guld kan av styrelsen tilldelas förtjänt medlem. Förslag härom 
skall för att kunna upptas till behandling vara förtjänstteckenkommittén tillhanda senast två månader 
före årsmötet. Kommittén avlämnar sedan sitt yttrande till styrelsen senast en månad före årsmötet. 
Förtjänstteckenkommittén består av tre av styrelsen utsedda personer. Förtjänsttecken utdelas på 
årsmötet. 

§ 4. MEDLEMSKAP 

Antagning och utträde. 

1. Medlemskap kan erhållas av envar, såvida inte klubbens syfte eller särskilda skäl hindrar detta. 

2. Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter 
och i laga ordning fattade beslut, göres skriftligen till styrelsen. 

3. Medlem som vill utträda ur klubben, skall anmäla detta skriftligen till styrelsen. 
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4. Medlem som inte erlagt fastställd årsavgift inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben. 
Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov. 

5. På förslag av medlem kan årsmötet till hedersmedlem välja person som i en följd av år   i hög grad 
främjat klubbens intressen eller på annat sätt gjort sig särskilt förtjänt. Förslaget inlämnas till 
styrelsen. Hedersmedlem ges ständigt medlemskap. 

6. Medlem är junior t o m det kalenderår han eller hon fyller 20 år. 

§ 5. UTESLUTNING 

1. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala 
av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

2. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta en viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får 
som mest omfatta två år från beslutsdagen. 

3. Om tillräckliga skäl för uteslutning ej föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning 

4. Uteslutning eller varning av medlem skall fattas av ordinarie årsmöte eller extra möte. För sådant 
beslut fordras minst 2/3 majoritet. Till årsmöte eller extra möte, som skall avgöra ett 
uteslutningsförfarande skall medlemmarna kallas genom skriftlig, personlig kallelse av vilken skall 
framgå att uteslutningsärende skall behandlas. 

5. Beslut om uteslutning eller varning får av den berörde överklagas till föreningens överförbund. 

6. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas 
samt anges vad medlemmen skall iakttaga för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen 
för beslutet skriftligen tillställas den berörde. 

§ 6. MEDLEMS RÄTTIGHETER 

Medlem har rätt 

1. att deltaga i klubbens verksamhet för medlemmarnas nytta och trevnad, använda klubbens 
klubbhus för egen och för sin besättnings del samt utnyttja av klubben disponerade mark- och 
vattenområden i skärgården. 

2. att föra klubbens standert. 

3. att deltaga i av klubben arrangerade tävlingar och eskaderfärder. 

4. att i den ordning ansökan härom inkommit erhålla förtöjnings- resp. uppläggningsplats i den mån 
lämplig sådan, med hänsyn till båtstorlek, finns tillgänglig.  

5. att ansluta sig till båtorganisationernas egen försäkring. 
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6. att deltaga i av klubben arrangerade tävlingar och eskaderfärder. 

7. att representera klubben vid deltagande i öppen tävling. 

8. att i den ordning ansökan härom inkommit erhålla förtöjnings- resp. uppläggningsplats i den mån 
lämplig sådan, med hänsyn till båtstorlek, finns tillgänglig. 

§ 7. MEDLEMS SKYLDIGHETER 

Medlem är skyldig 

1. att rätta sig efter stadgar, hamnordning och andra föreskrifter utfärdade av Viggbyholms båtklubb. 

2. att omedelbart till styrelsen anmäla ändrad adress, försäljning och byte av båt. 

3. att vid försäljning och byte av båt avlägsna klubbens standert och övriga VBK-emblem. 

4. att visa kamratskap, hjälpsamhet och sammanhållning inom klubben. 

5. att iaktta ett hänsynsfullt uppträdande på sjön, i naturen, samt i våra hamnar. 

6. att hålla sin båt minst ansvarsförsäkrad samt i sjövärdigt skick. 

7. att på begäran av funktionär eller vakt eller annan medlem visa upp medlemskort eller annan 
legitimation inom klubbens område. 

8. att vid utträde ur klubben återlämna nycklar till klubbens områden. 

§ 8. AVGIFTER 

1. Medlem är skyldig erlägga av klubbens årsmöte eller av ordinarie allmänt möte (höstmöte), 
fastställda avgifter. Vid försenad betalning skall förseningsavgift erläggas. 

2. Vid inträde i klubben erlägges gällande inträdes- och årsavgift. 

3. Årsavgiften skall vara inbetald senast den 31 jan, övriga avgifter på tidpunkt som bestämmes av 
styrelsen. 

4. Vid inträde under verksamhetsårets sista kvartal uttages halv årsavgift för resterande del av 
verksamhetsåret. 

5. Erlagda avgifter återbetalas ej. (Jfr dock resp. avtal/avgifter). 

§ 9. VERKSAMHETSÅR 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december. 

§ 10. KLUBBENS MÖTEN 

1. Årsmötet avhålles årligen senast under mars månad.   
 
2. Ordinarie allmänt möte (höstmöte) avhålles årligen senast under november månad. 
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3. Extra möte hålls när minst 25 av klubbens medlemmar därom skriftligen, med angivande av de 
ärenden de önskar få behandlade, hos ordföranden så begär eller när styrelsen eller revisorerna 
finner det påkallat. Kallelse till extra möte skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas 
medlemmarna. Den skall innehålla förslag till dagordning med angivande av de ärenden som skall 
behandlas. 
 
4. Kallelse till årsmöte skall ske genom anslag på klubbens anslagstavla samt meddelas på väl synlig 
plats i Vimpeln och på klubbens hemsida. Kallelse skall vara anslagen (meddelad) senast två veckor 
före årsmötet. 
Medlem som före årsmötet önskar ta del av årsmöteshandlingarna, skall kunna hämta dessa på 
hamnkontoret, eller till hamnkontoret inlämna begäran att handlingarna översänds. 
Årsmöteshandlingarna skall kunna överlämnas till dem som så önskar i årsmöteslokalen före 
årsmötets öppnande. Årsmöteshandlingarna skall omfatta: förslag till dagordning, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport för det gångna året, inkomna motioner med styrelsens 
yttrande, styrelsens propositioner samt valberedningens förslag till val av 

styrelseledamöter m fl. 
 
5. Kallelse till höstmöte skall ske genom anslag på klubbens anslagstavla, samt meddelas på väl 
synlig plats i Vimpeln och på klubbens hemsida. Kallelse skall vara anslagen (meddelad) senast två 
veckor före höstmötet. 
Medlem som före höstmötet önskar ta del av höstmöteshandlingarna, skall kunna hämta dessa på 
Hamnkontoret, eller till Hamnkontoret inlämna begäran att handlingarna översänds. 
 

§ 11. ÄRENDEN VID ALLMÄNNA MÖTE 

1. Vid ÅRSMÖTET skall följande ärenden förekomma  

 A mötets öppnande 

 B val av ordförande och sekreterare för mötet 

 C fråga om mötet är i behörig ordning utlyst  

 D val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet  

 E fastställande av föredragningslistan 

 F föredragning av styrelseberättelse och ekonomisk rapport 

 G föredragning av revisorernas berättelse  

 H fastställande av resultaträkning och balansräkning 

 I ansvarsfrihet för styrelsen 

 J till styrelsen inkomna och i kallelsen angivna motioner 

 K val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning  

 L övriga frågor 

 M mötets avslutning  

  



VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB 
Hamnvägen 1. 183 57 Täby • Telefon: 08-756 32 08 • hamnkontoret@viggbyholmsbatklubb.se • Org.nr: 816000-2039 

 

 

 

2. Vid HÖSTMÖTET skall utöver punkterna 1 A - E och L - M följande ärenden förekomma:  
A    fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt avgifter för kommande räkenskapsår  
B    en redogörelse skall lämnas för den löpande verksamheten med rapporter från kommittéerna. 
 
3. Vid EXTRA möte får utöver § 11 punkterna 1 A - E, och M, endast de ärenden, som föranlett det 
extra mötet, behandlas. 

§ 12. MOTIONER 

Motioner som medlem vill få behandlade vid årsmötet skall vara inlämnade till föreningens styrelse 
senast 1 januari. 

(För behandling av ärende vid extra möte gäller bestämmelserna i § 10 punkt 3.)  

§ 13. STYRELSE 

1. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av åtta ledamöter och tre 
suppleanter. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en vice 
sekreterare, en kassör, tre övriga ledamöter och tre suppleanter. 

2. Styrelse och suppleanter väljs av årsmötet. Styrelsen väljes för en tid av två år. Det ena året väljes 
ordförande och tre styrelseledamöter, nästa år kassör, sekreterare och två styrelseledamöter. 
Suppleanter väljes för ett år i taget. 

3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vice sekreterare. 

4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelseledamöter påfordrar 
detta. Styrelsesuppleanter, revisorer och ledare för olika kommittéer samt valberedningens 
ordförande skall tillställas kallelse och har rätt att närvara, men har ej rösträtt. Hamnkaptenen skall 
tillställas kallelse, har rätt att närvara och har yttranderätt och förslagsrätt, men ej rösträtt om han ej 
ingår i styrelsen. 

5. Styrelsen är beslutför, när minst fem av dess ordinarie ledamöter är närvarande . Vid förfall för 
ordinarie ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före 
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o m. 
nästföljande möte. All omröstning inom styrelsen är öppen och vid lika röstetal gäller ordförandens 
mening. 

6. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Kopia av styrelseprotokoll skall tillställas 
styrelseledamöter och suppleanter, revisorer samt i övrigt enligt styrelsens bestämmande och vara 
tillgängligt för klubbens medlemmar i vaktlokalen. 

7. Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen såsom sådan, av ordföranden och kassören var för 
sig. Styrelsen må bemyndiga särskild befattningshavare att ensamt teckna klubbens firma ifråga om 
viss post- och bankhantering och liknande. 
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§ 14. STYRELSENS ANSVAR OCH ÅLIGGANDE 

1. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga inför årsmötet för styrelsens förvaltning av 
föreningen. Ledamot som inte deltagit i beslut eller som anmält reservation, är fri från ansvar för 
beslutet. 

2. Klubbens bokföring skall ske enligt bokföringslagen.  

3. För styrelsen åligger bl.a. 

a) att leda klubbens verksamhet. 

b) att representera klubben. 

c) att övervaka att klubbens stadgar, hamnordning och övriga bestämmelser följs. 

d) att senast inom 25 dagar efter verksamhetsårets slut och i övrigt vid anfordran, till revisorerna 
överlämna klubbens räkenskaper.  
 

e) att till årsmötet avgiva en förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 

f) att till höstmötet framlägga förslag till inkomst- och utgiftsstat samt avgifter för löpande 
räkenskapsår. 

g) att fastställa styrelseledamöters, kommittéers och övriga funktionärers arbetsuppgifter.  
 

h) att tillsätta erforderliga kommittéer. 

i) att anställa erforderlig personal. 

§ 15. HAMNKOMMITTÉ 

1. Hamnens angelägenheter handhas av en hamnkommitté bestående av fem ledamöter. 

2. Det åligger hamnkommittén att följa klubbstyrelsens instruktioner samt uppdraga riktlinjer och 
vidtaga nödvändiga åtgärder för hamnens skötsel samt att förelägga klubbens styrelse förslag till 
avgifter m.m i hamnen. För ledning och översyn av verksamheten i hamnen ansvarar hamnkaptenen. 

3. Hamnkaptenen ingår i hamnkommittén och har där yttrande-, förslags-, och rösträtt. 

§ 16. ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 

Klubbens övriga funktionärer utses av styrelsen för en tid av ett år. 

§ 17. REVISORER 

1. Till att granska klubbens räkenskaper och förvaltning skall årsmötet utse två revisorer jämte två 
suppleanter. 

2. Revisorerna väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Suppleanterna väljs för ett år i 
taget. 
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§ 21. STADGEÄNDRING 

1. Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan göras antingen genom enhälligt beslut vid ett årsmöte 
eller genom beslut med minst 2/3 av avgivna röster vid två på varandra följande möten, varav ett 
årsmöte. 

2. Medlem som önskar föreslå ändring av klubbens stadgar har att skriftligen inkomma med detta till 
styrelsen senast tio veckor före årsmötet eller annat möte. 

3. Kallelse till möte, där ändring eller tillägg till dessa stadgar skall behandlas, skall innehålla 
ändringens fullständiga text. 

§ 22. TVIST 

Tvist mellan medlem och klubben, som berör förhållanden varom stadgar och andra bestämmelser 
gäller, hänskjuts till klubbens överförbund. 

§ 23. LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 

1. Skulle frågan uppstå om klubbens likvidation eller upplösning, skall kallelse härom delgivas 
samtliga medlemmar. 

2. Kallelsen skall innehålla redogörelse för det förhållande varpå förslaget grundas. 

3. I kallelsen skall anges att medlem, som är förhindrad att närvara, kan rösta vid mötet genom 
befullmäktigat röstberättigat ombud eller genom i kallelsen bifogad röstsedel, som skall överlämnas 
förseglad till styrelsen före mötet. 

4. Beslut om klubbens likvidation och upplösning är giltig om det fattas vid två på varandra följande 
möten, varav minst ett årsmöte, och att detta godkänts av minst 3/4 av klubbens medlemmar vid 
vardera mötet. 

5. Vid klubbens upplösning skall behållna tillgångar överlämnas till sammanslutning för båtsportens 
främjande enligt mötets beslut. 

§ 24. ANSVAR OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET 

1. Klubben ikläder sig inte ansvar för skador som genom verksamheten på uppläggningsområdet, i 
hamnen eller på klubbholmen vållas person eller egendom. 

2. Medlem är skyldig ersätta skada inom av klubbens disponerade område som han/hon eller 
hans/hennes sällskap åsamkar av klubben ägd eller förvaltad egendom. 

3. Båt förtöjd i av klubben disponerade hamnar skall vara minst ansvarsförsäkrad. 

4. Klubben har rätt att på medlems bekostnad flytta inom hamnens område kvarlämnad båt eller 
annan egendom som inte avhämtats efter föreläggande härom. 

5. Har genom funktionärs försorg åtgärder vidtagits till förhindrande av skada på båt, äger klubben rätt 
till skälig ersättning härför.  

STADGAR GÄLLANDE FÖR VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB, ANTAGNA 1983  
REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998 , 2005, 2011-05-19/CN, 2013 samt 2017. 

 


