
 

 

 

Rålambshovs Båtklubb 

 Stadgar. 
 

ÄNDAMÅL 

 

§ 1. 

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. 

Klubben skall verka för en god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. 

 

MEDLEMS INTAGNING 

 

§ 2. 

Medlemskap kan erhållas av envar fysisk person, som ansluter sig till klubbens ändamål. 

Medlemskap berättigar i och för sig ej till sommar- och/eller vinterplats för medlems båt i 

klubbens hamn eller varv 

 

§ 3. 

Ansökan om medlemskap, varvid sökande förbinder sig att följa klubbens stadgar, 

bestämmelser och i laga ordning fattade beslut, skall ske skriftigt till styrelsen, vilken beslutar 

om antagning av ny medlem. Sökanden kan antas som preliminär medlem under en tid av två 

år och skall innan utgången av denna period uppvisa förarbevis som lägsta nautiska 

kompetens. Efter denna tvåårsperiod åligger det styrelsen att pröva förutsättningarna för aktivt 

medlemskap. 

Det åligger medlem, vars båt är registrerad i klubbens register, att kontinuerligt hålla sin båt 

ansvarsförsäkrad. 

 

§ 4. 

MEDLEMSKATEGORIER 

 

AKTIV MEDLEM 

 

Aktiv medlem är person som erlagt inträdesavgift och förfallna årsavgifter för aktiv medlem. 

 

PRELIMINÄR MEDLEM 

 

Preliminär medlem är person som erlagt inträdesavgift och förfallna årsavgifter. 

 

FAMILJEMEDLEM 

 

Familjemedlem är maka, make, sambo och barn vilka är mantalsskrivna på samma adress 

samt för vilka erlagts förfallna familjemedlemsavgifter 

 

  



 

 

 

 

HEDERSMEDLEM 

 

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem, som på förslag av enskild medlem eller 

styrelsen, väljas till hedersmedlem. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av 

hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 

 

§ 5. 

Medlemskort och nycklar till klubbens anläggningar får ej utlånas eller överlåtas. 

 

MEDLEMS UTTRÄDE 

 

§ 6. 

Medlem, som vill utträda ur klubben, skall göra skriftlig anmälan till styrelsen och anses 

därvid omedelbart skild från klubben. Medlem som ej erlagt fastställda avgifter inom 

föreskriven tid anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem, i 

speciella fall, medge uppskov med betalning. Klubben äger rätt att i förekommande fall 

debitera förseningsavgift. 

 

UTESLUTNING 

 

§ 7. 

Medlem, som brutit mot klubbens stadgar och/eller bestämmelser, eller genom klandervärt 

handlingssätt skadat klubben och/eller dess anseende kan av styrelsen uteslutas ur klubben. 

All korrespondens i uteslutningsärenden skall från klubbens sida vara undertecknat av minst 

tre styrelsemedlemmar, samt ske via rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. 

Medlem anses delgiven två vardagar efter poststämpelns datum. Fråga om uteslutning av 

medlem får ej avgöras förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle, att inom av styrelsen 

angiven tid (minst 14 dagar), avgiva yttrande i ärendet. Medlem, som uteslutits av styrelsen, 

äger rätt att vid möte med klubben söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att 

medlemmen inom 14 dagar efter det att medlemmen fått del av styrelsens beslut, hos styrelsen 

skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående besvär skall föreläggas 

styrelsemöte, som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall angivas i kallelsen till 

ifrågavarande möte, till vilken klaganden minst 8 dagar före kallats. 

 

ARBETSPLIKT 

 

§ 8. 

Det åligger Aktiv medlem och Preliminär medlem med hamnplats i klubbens hamn att deltaga 

i arbetsplikter i hamn och på varvet. I övrigt hänvisas till klubbens ”Hamn- och 

Varvsbestämmelser”. 

 

  



 

 

 

 

 

BEVAKNING 

 

§ 9. 

Det åligger Aktiv medlem och Preliminär medlem, med hamnplats i klubbens hamn, att 

deltaga i bevakningen av hamnen enligt särskilda ”Nattvaktsbestämmelser”. 

 

RÖSTRÄTT 

§ 10. 

Rösträtt tillkommer endast medlem som erlagt förfallna årsavgifter, samt hedersmedlem. 

Rösträtt får ej utövas med fullmakt. 

 

MEDLEMSMÖTEN 

 

§ 11. 

Klubben håller två ordinarie möten, nämligen Årsmöte i oktober och Vårmöte i april, samt 

extra möte när så erfordras. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, när det för särskilt 

angivet ärende rörande klubben eller medlem, begärs av minst tio röstberättigade medlemmar. 

Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelsen till 

möte skall utfärdas senast 14 dagar före möte.  

 

BESLUT VID MEDLEMSMÖTEN 

 

§ 12. 

Beslut sker genom öppen röstning, utom i de fall att vid personval någon röstberättigad 

medlem fordrar sluten sådan. Vid röstning bestämmes utgången- utom i frågor som nämns i § 

27 och § 28 - genom enkel majoritet. Om vid öppen röstning, som icke avser personval, 

uppstår lika röstetal, 

skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid personval och sluten röstning skall i 

händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas med klubbslag. 

  

§ 13. 

Beslut i fråga av större ekonomisk omfattning (belopp överstigande ett basbelopp) får icke 

fattas, om frågan icke varit upptagen i kallelsen till vederbörligt medlemsmöte. 

 

§ 14. 

Medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande 

vid mötet. 

 

§ 15. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1 . Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

2 . Fastställande av dagordning. 

3 . Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 

5 . Uppläsning av protokoll. 

6 . Styrelsens årsberättelse och ekonomiska redovisning. 



 

 

 

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem 

minst 14 dagar, (förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben minst 30 dagar) före 

mötet. 

1 0. Budgetförslag. fastställande av avgifter och arvoden, samt budgeten i helhet. 

11 . Val 

a) Klubbens ordförande övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 16. 

b) Två revisorer jämte två revisorsuppleanter för en tid av ett år, i detta val äger ej styrelsen ej 

rösträtt. 

c) Övriga funktionärer. 

d) Kommittéer enligt § 20. 

e) Övriga val. 

12 . Fastställande av bestämmelser för hamn, nattvakt, varv och uthamn. 

13 . Rapporter. 

Vid ordinarie vårmöte skall följande ärenden förekomma: 

1 . Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

2 . Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 

3 . Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 

4. Uppläsning av protokoll. 

5 . Rapporter. 

6 . Övriga frågor. 

 

STYRELSEN 

 

§ 16. 

Klubbens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av personer, nämligen 

ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 2 suppleanter samt hamnkapten och 

varvschef, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens tillgångar och medel, 

förbereder ärenden till klubbens möten samt verkställer därvid fattade beslut. Endast medlem 

kan utses till styrelseledamot. Detta skall ske vid årsmöte av röstberättigade medlemmar. 

Ordinarie ledamöter väljes för en tid av två år. Ledamöterna väljes växelvis på så vis att år 

med jämnt årtal väljes ordförande, kassör, varvschef samt en suppleant. År med udda årtal 

väljes vice ordförande, sekreterare, hamnkapten samt en suppleant. Om styrelseledamot avgår 

före mandattidens utgång, utser styrelsen 

inom sig ersättare, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande årsmöte. 

 

STYRELSEMÖTEN 

 

§17. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst fyra 

ledamöter är närvarande. Ordföranden är skyldig att kalla till styrelsemöte när minst fyra 

styrelsemedlemmar så påkallar. Vid beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är 

ordförandens röst utslagsgivande. Vid varje styrelsemöte skall dagordning och protokoll 

upprättas samt skall här redovisas klubbens ekonomiska ställning i form av balans- och 

resultaträkning. 

 

  



 

 

 

§ 18. 

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar 

dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i dennes ställe. 

Styrelsen äger rätt att fatta beslut i kostnadsfråga upp till ett basbelopp. Klubbens bank- och 

plusgiro tecknas av kassören, upp till ett basbelopp. Belopp överstigande ett basbelopp, 

erfordrar attest av ordföranden. Det åligger kassören tillse att klubbens ekonomiska tillgångar 

i största möjliga omfattning finns insatt på klubbens bankkonto. Plusgirokontot skall, om ej 

särskilda skäl föreligger, ej uppgå till 

större summa än ett basbelopp. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter 

enligt styrelsens bestämmande, varvid dock – om icke särskilda skäl föreligger – nedan 

angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren, kassören, hamnkapten och varvschefen 

nämligen: 

 

Sekreteraren 

att registrera och förvara inkommande skrivelser att underteckna utgående skrivelser och 

förvara kopior till dessa att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse att föra 

mötesprotokoll. 

 

Kassören 

att uppbära alla avgifter (anslag) och verkställa alla utbetalningar för klubben att föra 

fullständig redovisning över klubbens räkenskaper samt upprätta resultat- och balansräkning, 

samt budgetförslag, att föra medlemsmatrikel. 

 

Hamnkapten 

att fördela hamnplatserna, samt att ansvara för den materiel som finns i hamnen och vid behov 

framlägga förslag till nyanskaffning av materiel. 

 

Varvschefen 

att fördela varvsplatserna, samt ansvara för den materiel som finns på varvet och vid behov 

framlägga förslag till och nyanskaffning av materiel. 

 

§ 19. 

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. 

Reservation skall antecknas i protokollet. 

 

FUNKTIONÄRER 

 

§ 20. 

Det åligger klubbens funktionärer nedan angivna åligganden, nämligen  

Vice hamnkapten att biträda hamnkaptenen i dennes arbete  

Vice varvschef att biträda varvschefen i dennes arbete. 

Valberedning om minst 3 personer. 

Klubbholmfunktionärer om minst 2 personer. 

Festkommitté om minst 1 person 

Tillfälliga kommittéer, avsedda för särskilda uppdrag, väljs på styrelse- eller klubbmöte och 

upplöses automatiskt efter verkställt uppdrag. Samtliga kommittéer redovisar sitt arbete för 

styrelsen. 

 



 

 

 

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

SAMT REVISION. 

 

§ 21. 

 

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie 

årsmöte. Räkenskapsåret är fr.o.m. 1 september t.o.m. 31 augusti 

 

§ 22. 

Avgifter till klubben fastställs av årsmötet. Årsavgifter och hamnavgifter skall vara betalda 

senast den 31 januari. Varvsavgifter skall vara betalda senast 31 juli. Extra uttaxering kan 

företas efter beslut på medlemsmöte. Förslag om detta skall anges i kallelsen till mötet. 

 

§ 23. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Räkenskaperna 

skall minst en gång om årligen revideras av revisorerna, vilka till årsmötet skall avge skriftlig 

revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Resultat- & balansräkning jämte 

styrelseprotokoll och medlemsmatrikel, skall tillhandahållas revisorerna senast 14 dagar före 

ordinarie årsmöte. Om fel förekommer i räkenskaperna eller förvaltningen och detta 

undanhålles av revisorerna, har de samma ansvar som styrelsen. 

 

§ 24. 

För förhållandena vid klubbens hamn, varv, uthamn samt nattvakt finns särskilda utfärdade 

bestämmelser. Dessa bestämmelser, liksom andra bestämmelser som kan komma att 

meddelas, skall betraktas som ett komplement till dessa stadgar. 

 

§ 25. 

Klubbens standert är tvåtungad och indelad i tre triangulära fält. Det mellersta fältet är blått 

med bokstäverna RBK i vitt, de två ytterfälten är vita. 

 

FÖRTJÄNSTTECKEN 

 

§ 26. 

Klubbens förtjänsttecken är i guld respektive silver. Förtjänsttecken i guld kan vid ordinarie 

årsmöte tilldelas person som gjort klubben väsentliga tjänster. Förslag härom skall, för att 

kunna upptagas till behandling, vara inkommet till styrelsen minst 30 dagar före årsmötet och 

vara tillstyrkt av styrelsen. Förtjänstmärket i silver kan av styrelsen tilldelas medlem, som 

under 

minst fem år framgångsrikt verkat för klubbens bästa eller på annat sätt gjort sig förtjänt av 

dess tacksamhet. Förtjänstmärket består av en klubbnål med RBK i guld på blå emaljbotten 

omgivna av en lagerkrans i guld respektive silver. 

 

  



 

 

 

 

 

STADGEÄNDRING 

 

§ 27. 

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast upptagas till avgörande vid ordinarie 

medlemsmöte. I kallelsen till detta möte skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. 

För godkännande av förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande 

röstberättigade medlemmar. 

 

 

KLUBBENS UPPLÖSNING 

 

§ 28. 

Förslag om klubbens upplösning skall upptagas till avgörande vid två på varandra följande 

ordinarie årsmöten. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av minst 3/4 av 

vardera årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar. Om klubben upplöses skall dess 

tillgångar överlämnas till förening, stiftelse eller annan juridisk person, som idkar ideell 

verksamhet 

till gagn för svensk båtsport. 

Dessa stadgar är reviderade och antagna vid RBK:s vårmöte 

april 2008. 


