VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB
KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Båtklubb kallas härmed till extra
föreningsstämma med anledning av uppskjutet ordinarie årsmöte.
Stämman genomförs via elektronisk omröstning via internet som ska vara
slutförd senast 2020-04-19
Motiv till stämman:
På grund av rådande pandemi beslöt styrelsen skjuta fram ordinarie årsmötet till
lämplig tidpunkt när medlemmarna förhoppningsvis kan samlas fysiskt igen. Som
skattebefriad idéell ekonomisk förening är det absolut nödvändigt att våra stadgar
från 1978 uppdateras enligt gällande lag för vår föreningsform. Stadgeförändringar
ska beslutas vid såväl årsmöte som extra föreningsmöte för att vara giltiga. Det
räcker således inte med endast årsmöte. Våra gällande stadgar § 18 anger;
”…beslutet fattats å två på varandra följande möten, varav åtminstone ett skall vara
årsmöte, …” Dessa (omoderna) stadgar anger också att ”Kallelse till årsmöte… skall
ske genom brev med allmänna posten…” Styrelsen har valt att tolka elektronisk
kallelse via e-mail som förenligt med stadgarna mot bakgrund av att vi har mailadresser till samtliga medlemmar. Av förklarliga skäl finns heller inget förbud mot
elektronisk omröstning, en metod som tillämpas av många föreningar numera. Det
har dessutom fördelen att ”deltagandet” blir högre och därmed mer demokratiskt
fattade beslut. Vi ser därför inget hinder med att genomföra extramötet via internet.
Vid denna extra föreningsstämmas dagordning utgår föredragning av verksamhetsberättelsen, revisorns berättelse (bifogad för kännedom), fastställande av resultatoch balansräkning, fråga om ansvarsfrihet, beslut om arvoden samt val av styrelse
och övriga funktionärer. Beslut i dessa frågor hänskjuts till kommande ordinarie
årsmöte.
Båtklubbens säsong har redan börjat med allt vad det innebär. Det är därför av
yttersta vikt att vi redan nu beslutar dels om ekonomin, dels om nya stadgar för att
inte hamna i kölvatten. Alla medlemmar kommer att få en länk till omröstningen i
separat mail. Vi ber dig därför att så snart som möjligt rösta enligt dagordningen
nedan. Förslaget till nya stadgar finns på vår hemsida www.vebk.se/dokument.
Värmdö 2 april 2020
Styrelsen för Värmdö-Evlinge Båtklubb

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beslut om extrastämmans giltighet
Val av administrativ valkontrollant och rösträknare vid stämman.
Fastställande av dagordningen.
Beslut om justering av röstlängd efter omröstningens slutförande.
Mötets stadgeenliga utlysande.
Val av interimistisk styrelse fram till ordinarie föreningsstämma.
Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget.
Beslut om förslag till nya stadgar.
Avslutning.

Förslag till interimistisk styrelse:
Bo Eklund
Jan Trädgårdh
Karin Sjögren
Jonas Norberg
Mikael Pettersson
Klas Igemo
Per Särnstedt
Hans Järås
Conny Ljungberg

Ordförande och varvschef
Kassör
Sekreterare
Vaktchef
Miljöansvarig
Ledamot
Hamnkapten
Suppleant
Suppleant/ vice Hamnkapten

Förslag till nya stadgar
Nuvarande stadgar fastställdes 1976 och är inte längre i linje med omvärlden.
Styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag till nya uppdaterade stadgar vilka nu
presenteras stämman. Ramverket till stadgeförslaget är i enlighet med SBU´s
rekommendationer innebärande att klubbens syfte förtydligas angående den
”samhällsnytta” klubben gör. Det är också av yttersta vikt att alla medlemmar
behandlas lika. Vi kan därför fortsättningsvis inte ha olika avgifter mellan interna och
externa medlemmar, vi riskerar i så fall att omklassas till kommersiell ekonomisk
förening och därmed bli momspliktiga. Till de nya stadgarna kommer klubbens
Ordningsregler att bifogas som bilaga. Anledningen är att dessa är ”levande materia”
och ska kunna förändras under löpande verksamhetsår utan att behöva kalla till
årsmöte eller extrastämma. Detta förslag till stadgar har granskats av SBU´s jurister
och bedöms uppfylla kraven för idéell ekonomisk förening.

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB
Förslag till avgifter fr.o.m. 2020-01-01

Ny avgift

Förändring

Medlemsavgift

400

+100

Deposition nyckel

150

Oförändrad

Avgift förlorad nyckel

1 500

Oförändrad

Avgift utebliven vakttjänst

2 000

Oförändrad

Bryggavgifter
Båtbredd

upp till 1,7 m

600

+100

Båtbredd

1,71 – 2,10

800

+100

Båtbredd

2,11 – 2,50

1 200

+100

Båtbredd

2,51 – 3,00

1 600

+100

Båtbredd

3,01 <

2 600

+100

Vattenskoter

700

+100

Besöksplats, 3 dygn avgiftsfritt

100

Oförändrad

Lilla sjösättningsvagnen

200

Oförändrad

Stora sjösättningsvagnen

250

Oförändrad

Båtlängd < 6 m

600

+100

Båtlängd 6 – 8 m

800

+100

1 000

+100

Varvsavgifter

Båtlängd >8 m

Intäktsbortfall externa medlemmar baserat på 2019
Avgiftshöjning baserat på 2019

- 64 200
+38 300

Netto

- 25 900

Observera att budgetförslagets kostnader för material, projekt elbelysning, underhåll
varvet och bryggor bör läsas som en kostnadspost då det är svårt uppskatta varje
enskild post pga de prioriteringar som kommer i löpande verksamhet.

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB
Värmdö-Evlinge Båtklubb
BUDGET 2020
Intäkter
Medlemsavgifter
Bryggplats <1,7 meter
Bryggplats 1,7-2,1 m
Bryggplats 2,1-2,5 m
Bryggplats 2,5-3,0 m
Bryggplats >3 m
Skoteravgifter
Vagnshyror
Varvsplatser s+v
Nycklar
Vakttjänstavgifter
Svenska Sjö, provision
Övriga intäkter
Påminnelseavgifter
Ränta SBAB

Utfall 2019
60 300,00
2 000,00
29 400,00
88 400,00
77 250,00
10 000,00
600,00
1 900,00
94 800,00
3 000,00
8 000,00
800,00
725,00
850,00
2 166,42

Budget
2019
60 000,00
2 600,00
30 600,00
86 000,00
72 000,00
17 500,00
600,00
2 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00

Summa intäkter

380 191,42

373 300,00

355 300,00

Kostnader
Materiel och varor
Projekt elbelysning
Elförbrukning
Underhåll bryggor
Underhåll varvet
Sammanträdeskostnader
Trivselkostnader
Kontorsmateriel
Datakostnader
Uppvaktningar
Porto
Bank & bokföring
Revisionskostnad
Företagsförsäkringar
Medl.avg. SMBF
Skärgårdsstiftelsen
Sjöräddningssällskapet
Övriga kostnader
Arvoden
Löneskatter
Arbetsgivaravgifter

-22 107,30
-212 635,00
-11 409,62
-46 813,00
-8 849,74
-3 070,10
-7 791,67
-489,90
-2 471,00
-388,00
0,00
-6 939,00
-3 150,00
-5 237,00
-19 404,00
-5 000,00
-5 000,00
-480,00
-36 850,00
-19 500,00
-12 339,80

-75 000,00
-250 000,00
-25 000,00
-100 000,00
-3 500,00
-10 000,00
-1 500,00
-2 500,00
-1 000,00
-1 000,00
-7 500,00
-3 150,00
-7 500,00
-20 000,00
-5 000,00
-5 000,00
-1 000,00
-42 000,00
-19 350,00
-18 000,00

-15 000,00
-150 000,00
-15 000,00
-25 000,00
-50 000,00
-3 500,00
-8 500,00
-1 500,00
-2 500,00
-1 000,00
-1 000,00
-7 500,00
-3 500,00
-6 000,00
-20 400,00
-5 000,00
-5 000,00
-1 000,00
-42 000,00
-19 500,00
-15 000,00

Summa kostnader

-429 925,13

-598 000,00

-397 900,00

-49 733,71

-224 700,00

-42 600,00

Resultat 2019

Budget
2020
80 400,00
2 700,00
26 400,00
81 400,00
68 800,00
10 400,00
700,00
1 500,00
75 000,00
0,00
4 000,00
500,00
1 000,00
500,00
2 000,00

VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB
FÖR KÄNNEDOM, EJ
BESLUT PÅ
EXTRASTÄMMAN!

