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Reviderade 2022 

 

 

ÅRSTA 

MOTORBÅT KLUBB 

Årsta Motorbåt Klubb hälsar Dig välkommen och hoppas att Du kommer att trivas hos oss. 

Läs noga igenom dessa stadgar och Du får en inblick i hur Klubben är organiserad. 

Tänk på att Du för Din båt med ansvar och som god kamrat och efter bästa förmåga bistår den som på 

sjön är i behov av hjälp. 

Vi utgår ifrån att Du kommer att respektera fågellivet på öarna samt ta aktiv del mot nedskräpningen i 

naturen. 

Årsta Motorbåtklubb ingår som medlem i Varvsföreningen Tanto Sjögård, VTS. 

§ 1. 

Klubbens ändamål 

Årsta Motorbåt Klubb – ÅMK – bildad år 1921, har till ändamål att, såsom allmännyttig ideell förening 

och på uppdrag av sina medlemmar tillvarata deras intressen i anslutning till båtlivet samt att verka för ett 

gott kamrat-och sjömanskap. 

§ 2. 

Medlemskap 

Mom. 1. Klubben har båtägande medlemmar, medlemmar, hedersmedlemmar och familjemedlemmar. 

Mom. 2. Båtägande medlem är ett medlemskap avsett för medlemmar vars båtar är registrerade i klubben. 

Dessa har inte automatiskt rätt till båtplats eller plats på varvet. 

Mom. 3. Medlemskap är öppet för allmänheten som, genom att till ÅMK:s styrelse ställa ansökan om 

inval, vill delta i eller stödja klubbens verksamhet. 

Mom. 4. Anhöriga till medlem, boende på samma adress, kan söka som familjemedlemmar. Dessa får ej 

eget utskick. 

Mom. 5. Medlem som vill utträda ur Klubben skall anmäla detta till styrelsen. 

§ 3. 

Beslutande organ 

Klubbens beslutande organ är: 

1. Årsmöte. 2. Vårmöte och höstmöte. 3. Extra möte. 4. Styrelsen. 
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§ 4. 

Verksamhetsår 

Klubbens verksamhetsår omfattar kalenderår. 

§ 5. 

Avgifter 

Mom. 1. Följande avgifter förekommer inom Klubben: 

Inträdesavgift för båtägande medlem och medlem 

Årsavgift för båtägande medlem och medlem och familjemedlem 

Båtavgift för båtägande medlem 

Kajakplatsavgift för plats i kajakförråd 

Hamnavgift för båtägande medlem med hamn plats 

Varvs - och kranavgift för båtägande medlem med varvsplats 

Extra uttaxering för båtägande medlem och medlem 

Bötesavgift för båtägande medlem och medlem 

Arbetsbot för båtägande medlem 

 

Mom. 2. Storleken av ovan nämnda avgifter, med undantag för bötesavgift och extra uttaxeringsavgift, 

fastställes av årsmötet. 

Mom. 3. Inträdesavgift skall erläggas omedelbart efter anfordran. 

Mom. 4. Årsavgift och båtägaravgift, som för ny medlem erlägges omedelbart, avser nästkommande år 

om de debiteras efter den l september. Övriga medlemmar erlägger avgifter senast en månad efter 

betalningsanmodan. 

Mom. 5. Av klubbmöte beslutad extra uttaxeringsavgift skall erläggas inom den tid klubbmötet beslutar. 

Det ska framgå av kallelsen till klubbmötet att beslut kommer att föreslås om extra uttaxering. 

Mom. 6. Av styrelsen beslutad bötesavgift skall vara erlagd inom en månad. 

Mom. 7. Styrelsen beslutar om erlagda avgifter helt eller delvis kan återfås. 

Mom. 8. Den som ej inom föreskriven tid erlägger sina avgifter anses skild från Klubben. Styrelsen kan 

efter prövning medgiva undantag. 

§ 6. 

Medlemsmöten 

Mom. 1. Klubben håller årligen tre ordinarie möten: Årsmöte i februari, vårmöte i april och höstmöte i 

september månad. 
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Mom. 2. Extra möte hålles inom en månad, då styrelsen eller revisorerna så anser, eller då minst 10% av 

båtägande medlemmar så begär. Endast de frågor som föranlett mötet får behandlas. 

Mom. 3. Kallelse till klubbens möten skall skickas per e-post eller brev senast 14 dagar före mötet. 

Mom. 4. På årsmötet skall följande dagordning förekomma: 

l. Mötets öppnande 

2. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

3. Protokolljustering 

4. Val av ordförande för mötet 

5. Val av två justeringsmän, som jämte mötesordförande skall justera årsmötets protokoll 

6. Skrivelser 

7. Rapporter 

8. Styrelsens berättelse 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Motioner och propositioner 

12. Val av styrelse och varvsrepresentanter 

13. Val av revisorer och suppleant 

14. Val av kommittéer, ombud och funktionärer 

15. Arvode till styrelse och funktionärer för kommande år 

16. Avgifter 

17. Arbeten 

18. Medlemmar 

19. Övriga frågor 

20. Avslutning 

 

Mom. 5. På vårmötet skall bl a behandlas frågan om sommarens program. 

Mom. 6. På höstmötet skall bl a behandlas frågan om kandidatnomineringen till styrelsen och 

varvsrepresentant till Varvsföreningen Tanto Sjögård. Nomineringen skall förberedas av en valkommitté i 

vilken skall ingå en styrelsemedlem och en medlem utan styrelseuppdrag.  

Val av funktionärer flyttas till årsmötet. 
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§ 7. 

Medlemmarnas rösträtt 

Mom. 1. För beslut inom Klubben gäller enkel majoritet. Undantag härifrån gäller vid val av 

hedersmedlem, uteslutning, stadgeändring och upplösning. I händelse av lika röstetal är ordförandens röst 

utslagsgivande, utom vid sluten röstning, då lotten avgör. Frånvarande medlem nöje sig med närvarandes 

beslut. 

Mom. 2. Medlemsmöte är beslutsmässigt då minst 10 % av de röstberättigade är närvarande. 

Mom. 3. Alla medlemmar har yttrande - och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer båtägande medlem samt 

hedersmedlem. 

§ 8. 

Styrelse och styrelseval 

Mom. 1. Klubben företräds av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta 

tillgångar och medel, förbereder ärenden till medlemsmöten samt verkställer därvid fattade beslut. 

Mom. 2. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, 

hamnkapten och vice hamnkapten samt två övriga ledamöter varav en är kajakrepresentant. Dessa utses 

av årsmötet, ordinarie ledamöter för en tid av två år och övriga ledamöter på ett år. 

Mom. 3. Jämna år  (det år då årsmötet hålles) avgår ordförande, vice hamnkapten och vice sekreterare. 

Udda år avgår hamnkapten, vice ordförande, kassör och sekreterare. 

Mom. 4. Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar, som förklarat sig villiga. Föreligger flera 

kandidater till befattning, sker omröstning varvid den är vald som erhållit högsta röstetal. Om någon så 

begär skall omröstningen vara sluten. 

Mom. 5. Medlem som kandiderar till styrelsen som ordförande eller kassör ska medge bakgrundskontroll 

i relevanta register. 

§ 9. 

Styrelsens skyldigheter 

Mom. 1. För av styrelsen fattade beslut är alla ansvariga, även de som deltagit i beslutet och reserverat 

sig. Reservation skall antecknas i protokollet. 

Mom. 2. För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att samtliga styrelsens medlemmar är kallade, 

och att minst fem närvarande är ense om beslutet. 

Mom. 3. Ordföranden åligger att utöva ledning inom klubben, att opartiskt leda alla förhandlingar, 

sammankalla styrelsen, vid årsmötet avgiva rapport för det gångna året, justera protokoll, attestera 

räkningar, vaka över att alla beslut verkställs samt att vid behov representera klubben. 

Mom. 4. Sekreteraren åligger att föra utförliga protokoll över klubbens sammanträden, att föra matrikel 

över klubbens medlemmar och båtar, att ombesörja all korrespondens samt att skriftligen sammankalla 

alla medlemmar till beslutade möten, arbeten och fester. 

Mom. 5. Vice sekreteraren åligger att föra protokoll över styrelsens sammanträden. 
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Mom. 6. Kassören åligger att noggrant och överskådligt föra Klubbens räkenskaper och inventarie-

förteckning, att sköta alla utbetalningar, att avgiva kassarapport på styrelse- och medlemsmöten. Närhelst 

revisorerna så påfordrar är kassören skyldig att framlägga räkenskaperna. 

Mom. 7. Hamnkaptenen åligger att hålla uppsikt över hamnen, att tillse att klubbens inventarier och övrig 

arbetsmateriel är i brukbart skick, att leda arbeten i hamnen, att anvisa hamnplatser och övervaka att 

samtliga båtars förtöjningar är i fullgott skick, samt att för övrigt tillse att gällande bestämmelser följs. 

Vid fördelning av hamnplatser skall hamnkapten i möjligaste mån ta hänsyn till av medlemmarna 

framförda önskemål. Hamnkaptenen skall vid styrelsens och klubbens sammanträden föredra ärenden 

som berör hamnen. 

Mom. 8. Övriga styrelseledamöter skall delta i styrelsens och klubbens sammanträden och VTS årsmöte 

samt vid ordinarie funktionärs frånvaro sköta dennes befattning, och i övrigt deltaga i styrelsearbetet. 

Mom. 9. Styrelsen skall upprätta års - och förvaltningsberättelser, vilka föredras på årsmötet. 

Mom. 10. Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Vid inköp/investeringar över 

10 000 kr ska dessa attesteras av både ordförande och kassör. 

Mom. 11. Brister någon av klubbens funktionärer eller kommitterade i sina åligganden, kan styrelsen om 

så påfordras utse en tillförordnad funktionär i dennes ställe för tiden intill nästa klubbmöte. 

§ 10. 

Revisorer 

Mom. 1. Årsmötet utser två revisorer och en suppleant på ett år. Vid val av revisorer äger styrelsen ej rätt 

att deltaga. 

Mom.2. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Räkenskaperna skall 

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

samt till – eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen skall minst en vecka före årsmötet tillställas 

ordföranden. 

Mom. 3. Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, åvilar dem 

samma ansvar som styrelsen. 

§ 11. 

Hedersmedlem 

Mom. 1. Till hedersmedlem skall kallas medlem som aktivt tillhört klubben i 30 år. 

Mom. 2. Efter förslag av styrelsen kan på årsmöte medlem, som utfört synnerligen gagnande verksamhet 

för sjösporten eller på annat sätt främjat klubbens intressen, väljas till hedersmedlem. För att väljas till 

hedersmedlem erfordras 4/5 – dels majoritet av avgivna röster. Röstningen sker med slutna sedlar. I 

protokollet antecknas utan angivande av röstetal att vederbörande valts till hedersmedlem. Skulle stadgad 

röstmajoritet icke uppnås införes ärendet inte i protokollet. 

Mom. 3. Även annan person, som uppfyller ovanstående bestämmelser, kan på samma sätt inväljas till 

hedersmedlem. 
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Mom. 4. Hedersmedlem erhåller förtjänstdiplom och åtnjuter samma rättigheter som övriga medlemmar, 

men är befriad från extra uttaxering samt betalar årsavgift endast motsvarande SMBF’s administrativa 

avgift. Hedersmedlem förutsätts delta i klubbens årsmöte för att behålla sitt hedersmedlemskap. 

§ 12 

Förtjänstmärke 

Mom. 1. Klubbens förtjänstmärke är instiftat med anledning av klubbens 40 – års jubileum och skall 

utdelas vid jubileer eller vid särskilda tillfällen. 

Mom. 2. Märket är avsett att tilldelas medlem, som uppnått minst 30 poäng enligt nedanstående tabell: 

Ordförande 5 poäng/år Kassör 5 poäng/år 

V.ordförande 3 poäng/år Sekreterare 5 poäng/år 

Hamnkapten 5 poäng/år V.sekreterare 3 poäng/år 

V. hamnkapten 3poäng/år Varvsfunktionär 4 poäng/år 

Klubbmästare 2 poäng/år Kranförare 1 poäng/år 

Övrig ledamot 2 poäng/år Övriga funktionärer 1 poäng/år 

Revisor 1 poäng/år Webmaster 2 poäng/år 

 

§ 13. 

Allmänna bestämmelser 

Mom. 1. Klubbens standert är tvåtungad, grön med vit kant samt bokstäverna ÅMK i gult. Mössmärket är 

en svart kokard med en båtstäv och bokstäverna ÅMK broderat i guld. Klubbmärket består av klubbens 

standert tillverkad som miniatyr i emalj. Förtjänstmärke: Klubbmärke med pillövskrans i guld. Standert, 

mössmärke, klubbmärke och förtjänstmärke får bäras endast av klubbens medlemmar. 

Mom. 2. Styrelsen beslutar om vilka som skall ha båtplats. Medlem får ej ha flera båtplatser i Klubben. 

Mom. 3. Om medlem avyttrar sin båt skall hamnplatsen ställas till hamnkaptenens förfogande till dess 

vederbörande förfogar över annan båt. 

Mom. 4. Medlem får ej överlåta eller hyra ut sin hamnplats. 

Mom. 5. Uppstår förändringar i regler för köordning till hamnen skall styrelsen föredra detta på årsmötet, 

vilket också beslutar om införande av sådana förändringar. Avsteg från normal köordning kan göras och 

skall dokumenteras med styrelsebeslut. 

Mom. 6. Varje båtägande medlem kan kallas till arbete. Kallelse till arbete skall skickas med e-post eller 

med brev minst 14 dagar före respektive arbetsdag. Akuta kallelser ska kunna ske per epost/sms/telefon 

och med kort varsel. 

Mom. 7. Medlem som kallats till arbete men är förhindrad att närvara, skall själv ordna ersättare. Sker 

inte så ej skall fastställd arbetsbot insättas på Klubbens konto. Betald arbetsbot befriar ej från arbete. 

Medlemmar som vid upprepade tillfällen inte deltar i den gemensamma arbetsplikten kan bli föremål för 

uteslutning. 
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Mom. 8. Medlem skall hålla sin båt helförsäkrad och är skyldig att vid anfordran uppvisa 

försäkringsbesked. 

Mom. 9. Så snart ändring inträffar å någon av de på inträdesblanketten upptagna punkterna, skall detta 

omedelbart meddelas sekreteraren. 

Mom. 10. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före ordinarie möte för att kunna 

behandlas. 

Mom 11. Bryter medlem mot det som uttrycks i § 6 och/eller i § 14, eller om hen ej uppfyllt sina 

ekonomiska åtaganden (eller fullföljt sin arbetsplikt) kommer medlemmen att som första åtgärd få en 

muntlig varning. Nästa åtgärd är en skriftlig varning där det framgår att medlemmen riskerar att förlora 

sin hamnplats och åtgärd efter detta är att medlemmen förlorar sin hamnplats med omedelbar verkan. 

 

§ 14. 

Medlems uteslutning 

Mom. 1. Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller 

utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen 

eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra 

möte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3-dels majoritet. 

Mom. 2. Till möte, som skall avgöra i mom.1. angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas 

genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas. 

Mom. 3. Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i mom. 2. angiven kallelse, även 

lämnas skriftlig motivering för uteslutningen. 

Mom. 4. Uteslutning av i denna paragraf nämnt slag skall rapporteras till Saltsjön Mälarens Båtförbund 

(SMBF). Medlem, som således uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna godtaga dess beslut, kan 

överklaga detta hos Förbundet inom 3 veckor. 

§ 15. 

Tolkning av stadgarna 

Skulle tvist angående tolkning av stadgarna uppstå avgör styrelsen denna tvist tills medlemmarna på 

allmänt möte eventuellt beslutar om annan tolkning. 

§ 16. 

Stadgeändring 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske då 2/3-dels majoritet för den föreslagna 

ändringen erhålles vid två på varandra följande ordinarie möten. I kallelserna skall anges att förslag till 

stadgeändring föreligger. 

§ 17. 

Upplösning 
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Mom. 1. Skulle frågan om klubbens upplösning uppstå, skall beslut därom fattas vid två på varandra 

följande möten med minst 3/4 majoritet. I kallelserna skall anges att förslag till upplösning föreligger. 

Mom. 2. Vid klubbens sista möte skall styrelsen av mötet erhålla direktiv hur den skall förfara med 

klubbens tillgångar. Klubbens arkiv skall överlämnas till SMBF. 


