
Stadgar för 

Värmdö-Evlinge Båtklubb 

 

§ 1 Ändamål 
Båtklubben har till ändamål att tillvarataga gemensamma intressen för de medlemmar i 

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareföreningen, ek. för., som äro båtägare. 

 

§ 2 Medlemskap 
Medlem av Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening, ek.för. nedan kallad 

fastighetsägareförening, kan efter ansökan till klubbens styrelse vinna inträde i klubben. 

Medlemskap medför rätt till en båtplats, i den mån tillgången på platser det medgiver. 

Styrelsen bestämmer den turordning, i vilken medlem tilldelas båtplats och äger att därför föra 

skärskild kölista. Följande regler iakttas vid fördelningen: 

Medlem med längre tids medlemskap äger framför den med kortare tid. 

Medlem, som utan att lämna klubben, lämnar eller avstår från tilldelad båtplats, införes i 

kölistan på den ordningsplats som bestäms av det ursprungliga inträdet i båtklubben. 

Medlem i båtklubben har rätt till en ordinarie båtplats, med den inskränkning som anges ovan. 

Medlem av båtklubben kan dessutom, för egen räkning eller för medlem av sin familj 

disponera en eller flera extra båtplatser. Som familjemedlem räknas personer mantalskrivna 

på samma adress som fastighetsägaren. 

Extra båtplats kan av styrelsen, efter samråd och med en karenstid på sex månader, skriftligen 

uppsägas för att tilldelas medlem, som är berättigad till ordinarie båtplats men ännu icke 

erhållit sådan, därest annan lösning icke är möjlig. Härvid iakttages att uppsägning av extra 

båtplats sker så att den medlem som har flera extra båtplatser uppsäges före den som har färre 

antal. Vid i övrigt lika förhållande gäller att medlem med längre tids medlemskap i klubben 

har företräde framför den med kortare tid. Innehavet av båtplats, ordinarie eller extra, är 

knutet till aktuellt båtinnehav. Hamnkaptenen äger sålunda rätt att omfördela båtplatser så att 

hamnens resurser utnyttjas på mest ändamålsenliga sätt. Omfördelning ska föregås av samråd. 

Medlem som under längre tid än en säsong icke utnyttjar sig tilldelad båtplats placeras på 

kölista enligt ovan. Medlem är skyldig att snarast möjligt meddela om båtplats enligt 

föregående icke utnyttjas. Undantag från dessa regler kan beviljas av styrelsen eller skriftlig 

ansökan härom. 

Båtplatsinnehavaren kan av styrelsen åläggas styrka äganderätt till viss båt och/eller 

medlemskap i hushåll enligt ovan. 

Gästplats kan av medlems gäst disponeras kostnadsfritt under tre dygn. För längre tids 

gästning skall tillstånd inhämtas av hamnkapten, som efter fem dygns gästning debiterar 

fastställd dygnsavgift för fortsatt liggetid. 

Medlem av båtklubben är skyldig att rätta sig efter gällande hamn- och varvsanordningar eller 

andra föreskrifter som kan komma att utfärdas samt åtlyda de anvisningar i övrigt som kan 

komma att meddelas av hamn- eller varvsfunktionär. 

 

§ 3 Avgifter 

Medlem av båtklubben skall erlägga en inträdesavgift per båtplats, som uppgår till den summa 

som årsmötet fastställer. Därjämte utgår en årlig avgift (för varje båtplats) som fastställes av 

klubbens årsmöte. Medlem är även skyldig att erlägga övriga avgifter som antas av årsmötet. 



Erlagda inträdesavgifter skall fonderas och får endast användas för att skaffa ytterligare 

båtplatser eller för anskaffande av andra fasta anläggningar. 

Är tillgängliga medel ej tillräckliga för att utbygga erforderliga båtplatser och övriga 

anläggningar eller bestridande av andra kostnader, skall resterande medel anskaffas genom 

utdebitering bland klubbens samtliga medlemmar. 

Fastställda avgifter skall betalas senast en månad efter utfärdat meddelande därom. 

Som datum för utfärdandet gäller, om ej annat sägs, poststämpelns datum. 

 

§ 4 Styrelse 
Klubbens styrelse, som skall ha sitt säte i Värmdö i Stockholms län, skall bestå av minst 7 och 

högst 9 medlemmar, jämte två suppleanter. Styrelsens ordförande, som även är klubbens 

ordförande, utses årligen på årsmöte för perioden till och med nästkommande årsmöte. 

Kassör utses av årsmötet för två på varandra följande årsmötesintervaller. Övriga ledamöter 

och suppleanter utses av årsmötet, ledamöterna för två på varandra följande 

årsmötesintervaller och suppleanter för perioden till nästkommande årsmöte.  

Två tredjedelar av de ledamöter som klubben utser vid första möte, skall avgå efter en 

årsmötesintervall efter verkställd lottning. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas. 

Till styrelseledamot eller suppleant får endast den väljas som är medlem i klubben. 

 

§ 5 Styrelsens åligganden 
Styrelsen åligger särskilt: 

 

att inom sig utse två ledamöter som gemensamt skall äga teckna klubbens firma; 

att gentemot tredje man i alla avseenden företräda klubben; 

att handhava förvaltningen av alla klubbens rörande angelägenheter; 

att sammankalla medlemmarna till möten; 

att avgiva förvaltningsberättelse för föregående räkenskapsår; 

att förbereda alla ärenden som på klubbens avgörande bero; 

att bringa alla klubbens beslut till verkställighet; 

att inom styrelsen utse en person till sekreterare med huvudsakligt uppdrag att föra 

           klubbens protokoll och ombesörja dess korrespondens; 

att utse en hamnkapten och minst en vice hamnkapten med uppgift att svara för  

           administrationen och fördelningen av båtplatser och varvsplatser, föra aktuella  

           kölistor samt svara för skötsel och underhåll av klubbens hamn- och 

           brygganläggningar; 

att utse en varvschef och minst en vice varvschef som svarar för administration och  

           fördelning av varvsplatser samt skötsel och underhåll av varvs- och  

           upptagnings/sjösättningsanordningar jämte varvsplats; 

att om styrelsen så finner ändamålsenligt, för var och en av klubbens bryggor utse  

           en bryggfogde med uppgift att i samarbete med hamnkaptenerna tillse att god  

           ordning råder i hamnen samt att gällande hamnordning åtföljs; 

att utarbeta och anslå hamn- och varvsordning; 

att om styrelsen så finner lämpligt inkalla båtklubbens medlemmar för utförande av 

           gemensamt arbete på klubbens anläggningar; 

att om styrelsen så finner lämpligt inkalla medlemmar i tur och ordning för  

           vakthållning i hamnen; 

att i dessa fall utarbeta system och regler för arbete resp. vakthållning; 



att genom kassören föra förteckning över klubbens medlemmar, innehållande 

           medlems namn samt år och dag för medlems inträde i klubben m m; 

att genom kassören omedelbart infordra de avgifter eller andra förbindelser som  

           klubbens medlemmar ha att fullgöra; 

att genom kassören svara för förvaltningen av klubbens medel och för klubbens  

           bokföring samt 

att tillse att klubbens medlemmar ställer sig till efterrättelse dessa stadgar och för  

           klubben antagna ordningsföreskrifter; 

 

§ 6 Styrelsens beslutförhet 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelsens ledamöter äro tillstädes och om beslut 

ense. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, upptagande alla styrelsens beslut. 

Envar ledamot, som deltagit i ärendes avgörande, anses hava biträtt det i protokollet 

antecknande beslutet, för så vitt han ej omedelbart tillkännagivit avvikande mening. 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

§ 7 Styrelsesammanträde 
Sammanträde med klubbens styrelse skall äga rum när helst detta påkallas av ordförande eller 

av två andra styrelseledamöter. Till styrelsesammanträde skola samtliga ledamöter och 

suppleanter vara kallade. Suppleant äger rösträtt endast vid förfall för styrelseledamot. 

Ordförande bestämmer i vilken ordning suppleanterna sålunda skola inträda i tjänstgöring. 

 

§ 8 Revisorer 
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper utses årligen på årsmöte 

för perioden till och med nästkommande årsmöte två (2) revisorer jämte högst lika antal 

suppleanter för dem. 

 

§ 9 Reservfond 
Av medlemsavgifterna skall enligt beslut av årsmöte minst 1 procent och högst 3 procent 

avsättas till reservfond. 

 

§ 10 Kassa och bokföring 
Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna och kassan samt klubbens övriga tillgångar 

tillgängliga för revision och inventering, när helst ordförande, styrelse eller revisor så 

påfordrar. Alla kassatransaktioner skola vara styrkta med vederbörliga verifikationer. 

Klubbens kontanta tillgångar förvaras till ett belopp av högst 200 kr hos kassören.  

Övriga medel skola insättas på bank eller postgiro eller eljest placeras på sätt årsmöte beslutat. 

Klubbens medel skola hållas avskilda från övriga medel. 

 

§ 11 Räkenskaper och revision 
För klubben skall räkenskapsåret sammanfalla med kalenderår. Bokslutet skall vara verkställt 

senast den 1 februari, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar, ävensom av styrelsen 



avgiven förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning samt balansräkning för senaste 

räkenskapsåret, skola för granskning överlämnas till de utsedda revisorerna, vilka senast den 1 

mars skola över granskningen avgiva skriftligt utlåtande, vari ansvarsfrihet för styrelsen 

bestämt till- eller avstrykes. Revisorerna äga tillgång till klubbens protokoll, korrespondens 

och andra handlingar, som de önska taga dela av. Av dem begärd upplysning får ej vägras. 

Innan anmärkning i andledning av revision framställes, skall tillfälle beredas styrelsen eller 

ledamot därav, som anmärkning avger, att avgiva yttrande i saken. 

Revisorerna äga rätt att vid behov hänvända sig till auktoriserad revisor. 

 

 

§ 12 Årsmöte 
Årsmöte hålles på plats, som styrelsen bestämmer, en gång om året före mars månads utgång. 

Vid årsmötet skola följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

2. Fastställande av dagordningen. 

3. Justering av röstlängd. 

4. Mötets stadgeenliga utlysande. 

5. Val av två justeringsmän, vilka skola tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare. 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse 

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fastställande 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. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter. 

12. Val av styrelseordförande 1 år. 

13. Val av kassör 2 år. 

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 

15. Val av revisorer jämte suppleanter. 

16. Övriga val. 

17. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjuts till årsmöte. 

18. Avslutning 

 

§ 13 Extra möte 
Extra möte med klubben skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så prövar nödigt, eller då det 

för uppgivet ändamål påfordras av revisorerna eller då minst en tredjedel av medlemmarna 

skriftligen till styrelsen eller revisorerna därom göra framställning med angivande av de 

ärenden, som påkalla utlysande av möte. Extra möte skall dessutom hållas snarast möjligt 

efter årsmöte, om minst tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna rösta 

härför.   

  
   

 



§ 14 Kallelse och andra meddelande 
Kallelse till årsmöte ävensom annat meddelande till klubbens medlemmar skall ske genom 

brev med allmänna posten under medlemmarnas hos klubben anmälda bostadsadresser. 

Kallelse till årsmöte eller annat möte skall vara utfärdat senast två veckor före mötet. 

 

 

§ 15 Rösträtt m m  
Vid möte utövas ordförandeskapet av klubbens ordförande eller, vid förfall för denne, av 

annan styrelseledamot, som styrelsen därtill utser. Vid möte äger varje medlem, som fullgjort 

sina förpliktelser gentemot klubben, en röst. Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom 

befullmäktigat ombud, som själv är medlem av klubben eller som är familjemedlem till den 

frånvarande medlemmen. Ombudet skall före mötets början förete vederbörlig fullmakt för 

ordförande. Ej må någon rösta, på grund av fullmakt, för mer än en frånvarande medlem. 

 

 

§ 16 Beslutförhet vid möte 
Såsom mötets beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivas. 

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning och gäller i andra fall den mening, som biträdes 

av ordförande vid sammanträdet. Om ej annat begäres, sker omröstning öppet. 

 

§ 17 Motionsrätt m m 
Förslag av medlem till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 10 mars.  

När medlemmar begär extra möte, skall uppgivas vilka ärenden, som skola behandlas på 

mötet. Motioner skola framläggas skriftligen. 

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

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

ärendet eller hänskjuta detsamma till avgörande årsmöte. Styrelsen skall på begäran lämna 

skriftligt besked om sitt beslut. 

 

 

§ 18 Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av dessa stadgar vare ej giltigt med mindre än att samtliga medlemmar 

förenat sig därom eller beslutet fattas å två på varandra följande möten, varav åtminstone ett 

skall vara årsmöte, och därvid å båda mötena biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. 

Ändring kan ej genomföras med mindre ändringsförslaget utförligt omnämnts i kallelse till 

mötet. 

 

 

§ 19 Upplösning av klubben 
Beslut om upplösning av klubben vare ej giltigt med mindre det fattas å två på varandra 

följande möten, varav åtminstone ett skall vara årsmöte, och därvid å båda mötena biträtts av 

minst fyra femtedelar av de röstande. Upplösningen kan ej genomföras, därest förslaget om 

upplösning ej utförligt omnämnts i kallelse till mötet. 



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

ändamål, som sista mötet beslutar. 

 

 

§ 20 Utträde  
Vill medlem utträda ur klubben skalla han skriftligen meddela detta till styrelsen.  

Utträde ur klubben medför att medlem förlorar sin rätt att begagna upplåten båtplats, men 

medför ej befrielse från skyldighet att gälda avgifter för förfluten tid. 

Medlem som utträder ur klubben på grund av försäljning av tomt inom 

byggnadsplaneområdet, äger emellertid till köparen av tomten överlåta ordinarie båtplats, 

därest nye ägaren vinner inträde i klubben. Anmälan om sådan överlåtelse skall ske skriftligt 

till klubbens styrelse inom en månad från överlåtelsedagen. Sker icke detta återgår aktuell 

båtplats till klubben och kan av styrelsen utdelas till annan. Extra båtplats kan icke överlåtas 

till ny tomtägare utan styrelsens skärskilda medgivande utan återgå till klubben. 

Vid överlåtelse av ordinarie båtplats i samband med försäljning av fastighet i området enligt 

ovan skall vederbörande köpare tillgodoräknas av den utträdande medlemmen erlagd årsavgift 

eller utdebitering för resten av verksamhetsåret enligt § 3.  

Utträder medlem eljest ur klubben skall hans medlemskap övertas av klubben, som därvid till 

denne återbetalar dennes kvarstående del av inträdesavgift och utdebitering. 

Prövar styrelsen att medlem motarbetar klubbens ändamål eller iakttager medlem trots 

tillsägelse ej utfärdade ordningsföreskrifter eller underlåter medlem att inom en månad efter 

förfallodag erlägga förfallen avgift, må han uteslutas ur klubben genom enhälligt beslut av 

dess styrelse. Den som sålunda uteslutes äger ej av klubben återfå något av vad han till denna 

inbetalat: hans rätt till båtplats och/eller varvsplats är förverkad. 

 

 

§ 21 Skiljedomsklausul 
Tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa stadgar eller andra tvistefrågor, vilka 

kunna uppstå mellan klubben och enskild medlem, skola hänskjutas till avgörande av 

skiljemän enligt nu gällande lag. 

 

 

 

          Hamn- och varvsordning 
Klubbens anläggningar, båtplatser såväl som varvsordningar, är avsedda för klubbens 

medlemmar. 

Andra än medlemmar kan undantagsvis, efter särskilt tillstånd av hamnkapten, varvschef 

och/eller klubbstyrelse få tillgång till anläggningar. Klubbmedlem har dock alltid företräde 

framför annan. 

Medlem, såväl som tillfällig gäst, är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter och anvisningar 

som utfärdas, vad gäller ordning, säkerhet, trivsel och annat. 

Följande regler påpekas särskilt: 

Båt, som är fem meter lång eller större eller brukar framdrivas med motor på minst 5 hk, skall 

vara försäkrad mot minst ansvar, sjörisk och slipskada. 



Båtar vid klubbens bryggor skall förtöjas enligt de råd och anvisningar som 

båtförsäkringsbolagen utfärdar. Dimensioner på förtöjningsgods etc. avpassas till de olika 

bryggornas belägenhet och grad av utsatthet för dåligt väder. 

Båt skall vara försedd med tillräckligt antal fendrar, vara försedd med halkipar eller 

jämförbara anordningar. Krysshult, knapar och andra förtöjningsbeslag skall vara av 

tillräcklig storlek och på betryggande sätt fästa i båten. 

Förtöjningsgods skall vara friskt, oskadat och tillräckligt grovt. 

Förtöjning mellan brygga och boj skall göras med två ändar i fören och två i aktern. 

Förtöjning vid brygga (ponton) skall ske med fjädrande anordningar. Fjäder fästes vid 

bryggan med schackel och säkerhetskätting. Karbinhake bör undvikas. Som fäste i boj skall 

fällfjäder (Merxhake) eller fast anordning användas. 

Båt som inte är sjövärdig får inte förvaras vid bryggplats eller längs stränderna.  

Sådan båt skall bortföras av ägaren eller på dennes bekostnad genom styrelsens försorg. 

Styrelsen och/eller hamnkapten frånsäger sig därvid allt skadeansvar. Förtöjning av gästande 

båtar eller båtar som sökt nödhamn får ske enligt hamnkaptens anvisningar, i första på 

gästplats. Medlem av båtklubben ansvarar för sina gäster. Längre tids gästning än tre dygn 

skall anmälas till hamnkapten, som därvid äger att uttaga fastställd gästavgift efter femte 

dygnet. All skadegörelse på klubbens bryggor eller andra anläggningar skall ofördröjligen 

rapporteras till hamnkapten. Medlem som orsakar skada är skyldig att avhjälpa och/eller 

bekosta avhjälpandet av sådan skada. 

Slip och andra varvsanordningar skall behandlas med omsorg och varsamhet samt med 

iakttagande av nödiga föreskrifter för handhavandet . 

Skador på materialen skall ofördröjligen rapporteras till varvschef. Skadegörelse, avsiktlig 

eller oavsiktligt på materialen skall avhjälpas och/eller bekostas av den som orsakat skadan. 

Vid lån av båtvagnar och annan utrustning skall den som lånar materialen besiktiga vagnar 

etc. och påpeka eventuella tidigare uppkomna skador innan den tas i bruk. Detta för att 

undvika att få stå till svars för de skador orsakade av andra. 

Platsfördelningen på varvsplatsen görs upp och meddelas av varvschef på anslagstavla vid 

varvet. Endast den därför avsedda uppläggningsplatsen mot Trattströmmen får användas som 

uppläggningsplats av dem som inte önskar lägga upp på den egna tomten. 

Avgifter för vagnar, el etc. skall erläggas i förväg och senast i samband med lån av nycklar till 

vagnar etc. Varvsutrustningen får ej användas utan föregående anmälan till ansvarig 

funktionär. Meddelande om önskad upptagning eller sjösättning bör göras i förväg per telefon 

till ansvarig funktionär för överenskommelse om avhämtning av nycklar och annan 

utrustning. Sker gemensam sjösättning/upptagning skall båtägare tillsammans med minst en 

medhjälpare infinna sig på avtalad plats och tid samt hjälpa till även med andras båtar i den 

utsträckning som varvschefen bestämmer. 

Varvsplatsen får ej utan styrelsens tillstånd användas som upplagspalts för båtar under 

sommaren. Båt som ej sjösätts före 15 juni måste avlägsnas på varvschefs anmodan. 

Sker så icke, kan sådan båt förflyttas genom styrelsens försorg och på medlemmens 

bekostnad. Klubben frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador i samband därmed. 

Anvisad uppläggningsplats skall av innehavaren hållas städad och fri från skräp. 

Burkar, penslar, överblivet pallningsvirke och dylikt skall bortforslas. Efter sjösättning skall 

ställningar, bockar och dylikt märkas och ställas på anvisad plats. 

Medlem som trots tillsägelser icke beaktar dessa anvisningar kan i enlighet med båtklubbens 

stadgar, uteslutas ur klubben och berövas sin rätt till såväl bryggplats som varvsplats eller 

möjligheten att utnyttja klubbens gemensamma egendom i övrigt. 

 

               STYRELSEN                           


