
Stadgar för Råneå Båtklubb 
 
Antagna vid extra möte i maj 2001 och årsmöte 2001. Ersätter stadgar 
från år 1985 med ändringar och tillägg. 
 
 

 
§1 Ändamål och syfte Råneå Båtklubb – RBK – stiftades 1947 under namnet Råneå 

Motorbåtsklubb. 1977 ändrades namnet till Råneå Båtklubb. 
Föreningen har sitt säte i Råneå. Råneå Båtklubb är en allmännyttig 
ideell förening för båt- och skärgårdsintresserade. 

 
 Klubbens ändamål och syfte är att på uppdrag av sina medlemmar 

- främja båtlivets utveckling 
- verka för god sjösäkerhet och aktiv miljövård i skärgården 
- föra medlemmars talan i frågor som berör båtliv 
- förvalta klubbens gemensamma anläggningar 
- stärka samvaron 

 
§2 Medlemskap Medlemskap är öppet för envar som samtycker med båtklubbens 

ändamål och syften. Medlemskap erhålles efter ansökan och 
erläggande av medlemsavgift. 

 
 Medlem är skyldig att följa klubbens stadgar och av styrelsen givna 

anvisningar och föreskrifter. 
 
 Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag den eller de 

medlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. 
Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlemmen är befriad 
från skyldighet att erlägga årsavgift. 

 
 Utträde och uteslutning 
 Medlem som inte erlägger föreskriven avgift inom fastställd tid, 

anses på egen begäran ha utträtt ur klubben. 
 
 Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt 

eller uppträder på sådant sätt att klubbens anseende äventyras, att 
dess syften motverkas eller som inte fullföljer stadgade skyldigheter 
kan uteslutas ur klubben. Beslut härom fattas av årsmöte eller extra 
möte och fordrar minst 2/3 majoritet. 

 
§3 Medlemsregister För underlättande av klubbens administrativa arbete skall datorstött 

medlemsregister finnas. Medlemmar i klubben äger rätt att ta del av 
innehållet i detta. 

 
§4 Beslutande organ Klubbens beslutande organ är 

- årsmöte 
- extra möte (klubbmöte) 
- styrelsen 

 



§5 Årsmöte  Årsmöte avhålls senast 5 veckor efter avslutat verksamhetsår. 
 

Kallelse till årsmöte meddelas senast 3 veckor i förväg på sätt som 
beslutats av föregående årsmöte. 
 
Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 
senast 2 veckor före utlyst årsmöte. 
 
Årsmötets dagordning upptar följande obligatoriska punkter 
 
1. Årsmötets öppnande 
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande 
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
4. Val av två rösträknare, tillika justeringsmän 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Ekonomisk årsredovisning 
7. Revisionsberättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Motioner till årsmötet 
10. Styrelsens förslag/propositioner och program för det kommande 

verksamhetsåret 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
12. Fastställande av avgifter för det kommande versamhetsåret 
13. Fastställande av ersättningar till ledamöter och funktionärer 
14. Val av styrelse jämte suppleanter 
15. Val av revisorer jämte suppleanter 
16. Val av ledamöter i valberedningskommitté 
17. Val av övriga funktionärer 
18. Fastställande av form för kallelse till årsmöten och extra möten 
19. Övriga frågor 

 
§6 Extra möte Extra möte hålls när styrelsen så finner påkallat eller när minst 25 

medlemmar gör framställning härom.  
 
 Kallelse till extra möte utsänds senast 2 veckor före avhållandet, på 

samma sätt som för årsmöte. Kallelse skall innehålla motivering för 
mötets utlysande. 

 
 Vid extra möte får endast i kallelsen upptagna ärenden avgöras. 
 
§7 Röstning Vid årsmöte och extra möte äger varje medlem en röst. Röstning 

med fullmakt medges ej. 
 
 Ärenden avgörs med enkel majoritet där ej annan majoritet är 

särskilt föreskriven i dessa stadgar. Avgöranden sker genom öppen 
omröstning utom för de fall att någon begär sluten sådan.  

 
Vid fall av lika röstetal skall lottning avgöra. 
 
 



§8 Styrelse  Styrelsen åligger – utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar 
- att representera båtklubben 
- att vara klubbens verkställande organ 
- att förvalta klubbens tillgångar 
- att ajourhålla och tillkännage reglementen och instruktioner 

 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst 3 
ledamöter så påkallar. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll 
upprättas. 
 
Styrelsen skall ha följande sammansättning och mandattider 
 
Ordförande  mandattid 2 år väljs udda år 
Vice ordförande mandattid 2 år väljs jämna år 
Sekreterare  mandattid 2 år väljs jämna år 
Kassör  mandattid 2 år väljs udda år 
2 ledamöter  mandattid 1 år väljs årligen 
1 suppleant  mandattid 1 år väljs årligen 
 
Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Styrelsen föreslår tillsättande av kommittéer och funktionärer som 
erfordras för klubbens olika verksamhetsområden. 
 
Suppleanter meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid 
dessa närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt. Avgår 
styrelseledamot under mandattiden inkallas suppleant såsom 
ordinarie ledamot. 
 
Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen 
till extra möte för val av ersättare för den avgångne. 
 
 

§9 Medlemskap i Klubben kan vara ansluten såsom medlem till andra organisationer 
annan organisation och föreningar. Beslut härom fattas av årsmötet och erfordrar 2/3 

majoritet. 
 
§10 Verksamhetsår Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 

januari – 31 december. För denna tidsperiod upprättas 
verksamhetsberättelse där de väsentligaste händelserna under 
verksamhetsåret noteras. 

 
 Verksamhetsberättelse åtföljs av ekonomisk årsredovisning 

innehållande resultaträkning och balansräkning. 
 
§11 Ersättningar Ersättning till ledamöter och funktionärer beslutas av årsmöte på 

förslag av valberedningen. 
 



§12 Firmateckning Klubbens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen utser dessutom vid 
konstituering en eller flera namngivna personer som firmatecknare. 

 
§13 Revision Klubbens verksamhet granskas av 2 revisorer, vilka väljs för en tid 

av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs 
därutöver en suppleant för en tid av ett år. 

 
 Kassören överlämnar till revisorerna erforderliga handlingar senast 

3 veckor efter avslutat verksamhetsår. 
 
 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 1 vecka 

före utlyst årsmöte. 
 
§14 Valberedning Valberedningskommitté består av tre ledamöter, varav en 

sammankallande, jämte en suppleant.  
 

Valberedningskommitté väljs av årsmötet för en tid av två år. 
Sammankallande väljs jämna år och ledamöter växelvis udda 
respektive jämna år. Suppleant väljs varje år. 
 
Ledamot av styrelse eller revisorer kan inte ingå i valberedningen. 
 
Valberedningen överlämnar kandidatlista jämte förslag till 
ersättningar till styrelsen senast 1 vecka före utlyst möte. 
 
 

§15 Båtplatsregister Register skall finnas över båtplatser som klubben förvaltar. Det 
skall innehålla erforderliga uppgifter för identifiering av den båt 
som avses att förtöjas. 

 
§16 Insatsarbete Klubbanläggningarnas goda fortbestånd kan kräva medlemmarnas 

arbetsinsats utan särskild ersättning. Sådan arbetsinsats beslutas av 
årsmöte eller extra möte. 

 
§17 Skydd Som skydd mot inbrott, stöld och annan skadegörelse i hamnen 

initierar styrelsen att passande åtgärder vidtagas. 
 
§18 Stadgeändring För ändring av klubbens stadgar erfordras majoritetsbeslut med 

minst 2/3 majoritet på två på varandra följande möten varav ett skall 
vara ordinarie årsmöte. 

 
§19 Klubbens Beslut om klubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med  
upplösning minst ¾ majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra 

följande årsmöten. I kallelse till dessa skall anges att förslag om 
klubbens upplösning föreligger. 

 
 I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla 

ändamål som gagnar fritidsbåtslivet inom kommunen. Precisering 
av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker. 

 


