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 Ronehamns Båtklubb (RHBK) Sida 1 (3) 
 

Stadgar 
 
 

Antagna vid årsmöte 2008-04-21 
Ursprungligen tagna 1966-05-03, reviderade 1999. 

 
 
 

§ 1. 
Klubbens ändamål är att tillvarata medlemmars intressen i anslutning till båtlivet 
samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. 
Medlemskap i klubben kan fås genom förfrågan till styrelsen som avgör inträde i 
klubben, samt mot erläggande av fastställd avgift.  
Medlemskap gäller kalenderår och räknas tillsvidare såvida inte uppsägning 
sker senast den1 november. 
 
 

§ 2. 
Båtklubbens hemort är Ronehamn. 
 
 

§ 3. 
Medlems- och båtplatsavgift samt sista inbetalningsdatum beslutas av årsmötet. 
 
 

§ 4. 
Medlem som önskar utträde ur klubben skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen. 
 
 

& 5. 
Båtklubbens styrelse skall minst bestå av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, vice sekreterare och kassör, samt två suppleanter.  
Styrelsen väljs växelvis för en tid av två år.  
Det krävs minst fem ledamöter närvarande för att beslut skall gälla. 
 
 

& 6. 
För båtklubbens angelägenheter ansvarar styrelsen gemensamt inför RHBKs 
medlemmar. För styrelsebeslut ansvarar endast de ledamöter som bidragit till 
beslutens fattande.  
Om något försummas eller obehörigen görs av ledamot i sådant uppdrag som 
enligt uppgjord arbetsfördelning till honom ensam överlämnats ansvara därför 
denne ensam. 
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& 7. 
Varje medlem som önskar båtplats skall göra anmälan till styrelsen eller till 
utsedd hamnfogde.  
I samband med årsavgiften betalar medlem avgift för båtplats i förekommande 
fall. Klisterdekal med båtplatsnummer får man efter fullgjord betalning. Dekalen 
fästes fullt synlig på båten. 
 

& 8. 
Årsmöte skall hållas före maj månads utgång.  
Medlem kallas till årsmöte med brev per post samt anslag på båtklubbens 
anslagstavla. 
Ordinarie ärenden som skall förekomma på årsmötet upptas enligt godkända 
formulär. Vid ordinarie årsmöte skall minst följande ärenden förekomma: 
� Fråga om mötets behöriga utlysande. 
� Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
� Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet. 
� Sektionsstyrelsens och styrelsens berättelse. 
� Revisorernas berättelse. 
� Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelserna och styrelsen för den tid 

revisionen avser. 
� Val av  
� Ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ….. år 
� …..Ledamöter av styrelsen för en tid av ….. år 
� …..Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. 

 
Sektionsstyrelsen: 
� Två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av 1 år. I detta val 

får styrelsens ledamöter inte delta. 
� Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av 

sektionsstyrelsen eller röstberättigad medlem minst fjorton (14) dagar 
före mötet.  
� Förslag om stadgeändringar eller upplösning av minst trettio (30) dagar 

före mötet. 
 
 

& 9. 
Extramöte utlyses av styrelsen när sådana omständigheter finns att ett 
ställningstagande erfordras före nästa årsmöte eller om majoriteten av 
medlemmarna begär det för ett ändamål av samma karaktär. På detta 
extramöte får endast sådana frågor tas upp som finns på den publicerade 
föredragningslistan. 
 
 

& 10. 
Medlem som inte erlagt sin medlemsavgift inom föreskriven tid kan efter 
styrelsens prövning anses ha utträtt ur RHBK. 
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Medlem som visar sig motarbeta RHBKs ändamål och skada dess intresse eller 
genom sin vandel visat sig nedsätta klubbens anseende, skall uteslutas ur 
klubben. 
Berörd medlem skall senast åtta (8) dagar före styrelsemötet, på vilket ärendet 
behandlas, om möjligt underrättas om den föreslagna åtgärden. 
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& 11. 

Förslag till stadgeändring och revidering av RHBKs stadgar skall vara styrelsen 
skriftligen tillhanda senast den 1a februari för att kunna upptas på årsmötet och 
då skall vid röstning minst 3/4 av avgivna rösterna vara till förmån för ändring.   
 
 

& 12. 
Endast medlem kan få båtplats. Överlåtelse av båtplats får inte ske utan 
styrelsens medgivande. 
 
 

& 13. 
Val av styrelse och kommittéer förrättas med slutna sedlar eller med 
acklamation. 
Vid all röstning äger varje medlem en (1) röst. Röstning med fullmakt är inte 
tillåtet.  
Med undantag av val som särskilt stadgats, avgöras alla frågor med öppen 
omröstning. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslaget där omröstningen är 
öppen, däremot avgör lotten vid sluten omröstning. Medlem får inte delta i 
beslut där han/hon kan anses jävig. 
 
 

& 14. 
RHBK upplösning kan endast ske på ordinarie sammanträde och skall med 
särskild kallelse delgivas samtliga medlemmar. Sådan kallelse skall sändas 
genom rekommenderat brev. Beslutas upplösning skall detta ske med minst 4/5 
majoritet och då måste det vara minst  3/4 av RHBK medlemmar närvarande. 
De i RHBK ägo befintliga lokaler, lösöre, materielen, pokaler och penningmedel 
skall vid RHBK upplösning övergå till annan i Ronehamn för båtsporten 
verkande sammanslutning. Om sådan sammanslutning inte finns, överlämnas 
alla tillgångar till Svenska Sällskapet för räddning av skeppsbrutna, (SSRS). 
 
 


