
  
 

       STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP 
 
Stadgarna fastställs av medlemmarna vid två på varandra följande 
föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. 
Stadgarna reviderades och fastställdes på årsmöte 2021-08-30 och höstmöte  
2020-08-31.  
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                                                           STADGAR  

§1.  ÄNDAMÅL 
 
1.1. Tullinge Båtsällskap bildat 16 februari 1926 och med hemort i Botkyrka kommun har 
till ändamål: 
1.2. att som en allmännyttig ideell förening, som på uppdrag av sina medlemmar ska 
främja båtlivet lokalt. 
1.3. att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. 
1.4. att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och 
organisationer 
1.5. att genom eget aktivt engagemang samt via Svenska Båtunionen och regionalt 
båtförbund, där sällskapet skall vara anslutet, föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor. 
1.6. att genom utbildning, och information verka för god miljövård och aktiv 
fritidsverksamhet 
 

§2.  MEDLEMSKAP 
 
2.1. Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa sällskapets stadgar, 
ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut, görs skriftligen till sällskapets styrelse. 
   
2.2. Medlemskap berättigar i sig ej till sommar- eller vinterplats för medlems båt i 
sällskapets hamn eller på dess varv. När plats ställs till förfogande upprättas individuellt avtal. 
 
2.3. Medlem har normalt tillgång till en sommar- respektive vinterplats med möjlighet att 
också förvara en jolle. Om utökat behov skulle uppstå kan medlem få sådant behov prövat i 
styrelsen. 
 
2.4. Över sällskapets medlemmar skall föras en förteckning med angivande av 
medlemskap, båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter. 
 
2.5. Medlem, som vill utträda ur sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
 
2.6. Medlem, som inte betalt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha begärt 
utträde ur sällskapet. Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge 
uppskov med betalningen. 
 
2.7. Medlemskap är personligt, men kan överlåtas till make/maka/sambo efter 
godkännande av styrelsen. 
 
2.8. Medlemskap skall personligen innehas av den som är den huvudsaklige nyttjaren av 
båt registrerad i sällskapet. 
 
2.9. Medlemskap skall ses som familjemedlemskap. Det innebär bland annat att 
maka/make/sambo skall kunna väljas till förtroendepost.  Vid bortgång skall 
make/maka/sambo kunna registreras och fortsätta medlemskapet. Familjemedlemskap innebär 
att alla är mantalsskrivna på samma adress. 
 
2.10. Vid händelse av att båt ägs och nyttjas av två eller fler personer skall en person vara 
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registrerad som ägare och vara ansvarig gentemot sällskapet, övriga skall ha 
delägarmedlemskap. Delägare betalar enbart medlemsavgift och har ej rösträtt i frågor som 
rör hamn eller varvsärenden. 
 
2.11. Alla medlemmar med båt är skyldiga att genomföra/delta i vaktpass, arbetsplikt och 
städdagar. 
 

§3.  MEDLEMS UTESLUTNING 
 
3.1. Medlem, som motverkat sällskapets ändamål eller uppenbarligen skadat dess 
intressen, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas. För sådant 
besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet. 
 
3.2. Till möte, som skall avgöra i §3.1 angiven uteslutning, skall av kallelse framgå att ett 
uteslutningsärende skall behandlas. 
 
3.3. Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i 3.2 angiven kallelse även 
lämnas skriftlig motivering. 
 
3.4. Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan överklaga beslutet hos sitt regionala 
båtförbund inom tre veckor. 
 

§4.  BESLUTANDE INSTANS 
 
4.1. Båtsällskapets högsta beslutande instans är föreningsmöte såsom årsmöte, höstmöte 
eller extra möte. 
 
4.2. Styrelsen är i frågor, som inte uttryckligen förbehållits föreningsmöte, sällskapets 
högsta instans mellan föreningsmöten. 
 

§5.  VERKSAMHETSÅR 
 
5.1. Båtsällskapets verksamhetsår omfattar perioden 1/1-31/12 
 

§6.  AVGIFTER 
 
6.1. Avgifter till sällskapets fastställs av höstmöte och skall vara betalda senast angiven 
förfallodag. 
 
6.2. Extra uttaxering kan företas efter beslut på föreningsmöte. 
6.3. Erlagda avgifter återbetalas ej. 
 

§7.  ÅRSMÖTE 
 
7.1. Årsmöte hålls årligen under mars månad. 
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7.2. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen sändas till medlemmarna senast fyra veckor 
före mötet. 
 
7.3. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
● Fastställande av röstlängd för mötet. 
● Fråga om mötet är behörigt utlyst. 
● Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
● Fastställande av föredragningslista. 
● Val av protokolljusterare och tillika rösträknare. 
● Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste 
verksamhetsåret. 
● Revisorernas berättelse. 
● Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
● Propositioner och motioner. 
● Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret. 
● Val av styrelse: 
      Ordförande    2 år väljs jämnt år 
      Vice ordförande    2 år väljs udda år 
      Sekreterare    2 år väljs jämnt år 
      Kassör    2 år väljs udda år 
      Hamnkapten    2 år väljs jämnt år 
      Arbetschef    2 år väljs udda år 
      Slipbas    2 år väljs udda år 
      Två suppleanter    1 år 
 
● Val av revisorer: 
a) en ordinarie för en tid av två år 
b) en suppleant för en tid av ett år. 
● Val av valberedning för en tid av ett år 
tre ordinarie, varav en utses till sammankallande; 
Övriga val. 
● Övriga frågor. 
 

§8.  HÖSTMÖTE 
 
8.1. Höstmöte hålls årligen i september eller oktober månad. 
 
8.2. Kallelse till höstmöte skall av styrelsen sändas till medlemmarna senast fyra veckor 
före mötet. 
 

§9.  EXTRA MÖTE 
 
9.1. Extra föreningsmöte för behandling av viktigt brådskande ärende hålls när styrelsen 
finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst en sjättedel av 
sällskapets medlemmar. 
 
9.2. Kallelse utsänds senast två veckor före mötet. 
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9.3. Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet och som 
angivits i kallelsen. 
 

§10. RÖSTRÄTT 
 
10.1. Endast medlem, som har betalat gällande avgifter, har rösträtt på möte. 
 
10.2. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem genom 
skiftlig fullmakt. Bilaga 1 
 
10.3. Endast medlemmar som har båt registrerad i sällskapet äger rätt att rösta i frågor som 
rör hamn eller varvsområdet. 
 

§11. MOTIONER 
 
11.1. Motion, dvs. förslag från en eller flera medlemmar, skall vara styrelsen skriftligen 
tillhanda senast tre veckor före föreningsmöte. 
 

§12. BESLUT OCH VAL 
 
12.1. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt 
föreskrivs. 
 
12.2. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. 
 
12.3. Vid omröstning, som ej avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som 
biträds av ordföranden för mötet. 
 
12.4. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som vinner 
efter lottning. 
 

§13. STYRELSE 
 
13.1. Styrelse väljs på föreningsmöte och skall bestå av: 
Ordförande 2 år väljs jämt år 
Vice ordförande 2 år väljs udda år 
Sekreterare 2 år väljs jämt år 
Kassör 2 år väljs udda år 
Hamnkapten 2 år väljs jämt år 
Arbetschef 2 år väljs udda år 
Slipbas 2 år väljs udda år 
Två suppleanter 1 år 
 
13.2. Båtsällskapets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Beslutet om 
firmatecknare skall förklaras omedelbart justerat. 
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13.3. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften närvarande. 
 
13.4. Om ordförande eller kassör avgår under mandatperiod kallar styrelsen till extra 
föreningsmöte för val av ersättare. Om någon annan i styrelsen avgår under mandat perioden 
så har styrelsen beslutsrätt att lyfta upp en av suppleanterna. 
 
13.5. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte 
reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. 

§14. STYRELSENS ÅLIGGANDEN 
 
14.1. Det åligger styrelsen: 
att verkställa av föreningsmöten fattade beslut. 
att fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig. 
att representera sällskapet. 
att bereda ärenden till föreningsmöten. 
att förvalta sällskapets egendom och medel. 
att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper. 
              att ha minst 6 st. protokollförda styrelsemöten per år. 

§15. REVISORER 
 
15.1. Sällskapet skall revideras av två ordinarie revisorer, som väljs på föreningsmöte för en 
tid av två år och avgår växelvis vartannat år samt en revisorsuppleant, som väljs för en tid av 
ett år. 
 
15.2. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper samt till 
årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till eller avstyrka ansvarsfrihet. 
Revisionsberättelsen avlämnas till styrelsen senast sex veckor före årsmöte. 
 

§16. VALBEREDNING 
 
16.1. Föreningsmöte väljer för en tid av ett år tre ordinarie ledamöter. 
 
16.2. Valberedningens uppgift är: 
att motta nomineringar från sällskapets medlemmar. 
att själv aktivt söka lämpliga kandidater. 
att senast sex veckor före föreningsmöte lämna förslagen till styrelsen på kandidater. till de 
poster, som enligt stadgarna är föremål för val och till de övriga poster, som eventuellt blivit 
vakanta. 
att delge hela styrelsen valberedningens förslag innan mötet. 
att delge föreningsmötet en förteckning över alla kandidater, som eventuellt nominerats 
utöver valberedningens förslag. 
 

§17. HAMN OCH VARV 
 
17.1. För förhållandena vid sällskapets hamn- och/eller varvsanläggningar finns särskilt 
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utfärdade bestämmelser. 
17.2. Hamn- och skjulregler regleras och fastställs genom styrelsebeslut. 
 

§18. STADGEÄNDRING 
 
18.1. Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av möteskallelse. 
 
18.2. För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 
majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra 
godkännandet skall paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

§19. SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING 
 
19.1. Förslag till sällskapets upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte i hemorten. 
 
19.2. Kallelse med uppgift om att frågan om upplösning kommer att behandlas skall 
skriftligen sändas till samtliga medlemmar. 
 
19.3. För beslut om upplösning fordras minst ¾ majoritet på två föreningsmöten med minst 
en månads mellanrum. 
 
19.4. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall 
förfara med sällskapets kvarvarande tillgångar och handlingar. 


