Propositioner till Saltsjöbadens båtklubbs årsstämma 2020-03-10
återkommande från årsstämman 2019
Proposition avseende stadgeändring, årsmöte
I våra stadgar står under § 6 Årsmöte:
Årsmöte äger årligen rum under mars månad.
Datum och plats för årsmöte meddelas skriftligen senast 14 dagar i förväg.
Vid årsmöte skall följande ärenden finnas på dagordningen:
a. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser.
b. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
c. Faställande av budget och stadgeenliga avgifter.
d. Val av styrelse, revisorer samt övriga funktionärer.
Protokoll från årsmöte skall anslås på styrelsens anslagstavla vid klubbhuset.
Styrelsen vill ändra första, andra och sista raden i texten. Dels vill vi kunna tidigarelägga
årsmötet och ett av skälen är att det ger oss mer tid att planera bryggplatserna. De andra
raderna vill vi ändra för att vi vill följa med vår tid.
Styrelsen förslår årsstämman att bifalla följande förslag till ny text i § 6. Ändringarna är
gulmarkerade:
Årsmöte äger årligen rum före mars månads utgång.
Datum och plats för årsmöte meddelas via brev eller e-brev senast 14 dagar i förväg.
Vid årsmöte skall följande ärenden finnas på dagordningen:
a. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser.
b. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
c. Faställande av budget och stadgeenliga avgifter.
d. Val av styrelse, revisorer samt övriga funktionärer.
Protokoll från årsmöte skall anslås på klubbens hemsida.

Sida 1 av 3

Proposition avseende stadgeändring alternativa medlemskap
Det har kommit frågor från våra medlemmar varför det inte finns familjemedlemskap i
klubben. I våra stadgar finns huvud- och juniormedlemskap. Om vi lägger till
familjemedlemskap får vi då få följande tre medlemskapsformer i Saltsjöbadens Båtklubb:


Huvudmedlem – Dagens medlemskapsform. Denna medlem har rätt att få sommar- &
vinterplats till sin båt i mån av plats.



Familjemedlem – Denna medlem är kopplad till en huvudmedlem och har inte rätt att få
sommar- & vinterplats till en båt.



Juniormedlem – Denna medlemsform kan man ha till och med det år man fyller 25 år. Vill
man då bli huvudmedlem betalar man halva gällande mellanskillnad mellan huvud- &
juniormedlem. Denna medlem har rätt att få sommar- & vinterplats till en båt. Denna
medlem har rätt att få sommar- & vinterplats till sin båt i mån av plats.

I våra stadgar står idag:
§ 2 Medlemskap
Medlemskap i båtklubben beviljas av styrelsen eller den styrelsen utser. Över klubbens medlemmar
skall föras förteckning med för verksamheten behövliga uppgifter.
Inträdesansökan, varigenom sökande förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter
och av styrelse samt årsmöte fattade beslut, görs skriftligen till styrelsen.
Juniormedlem är medlemskap för medlemmar under 18 år.
Medlemskap berättigar i sig ej rätt till sommar- eller vinterplats för medlems båt i klubbens hamn
eller på dess uppläggningsplats.
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Vid utträde ur klubben skall nycklar samt annan till klubben hörande egendom utan dröjsmål
återlämnas.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben.
Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov.
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Styrelsen förslår årsstämman att bifalla följande ny text till § 2, tillägget är gulmarkerat:
§ 2 Medlemskap
Medlemskap i båtklubben beviljas av styrelsen eller den styrelsen utser. Över klubbens medlemmar
skall föras förteckning med för verksamheten behövliga uppgifter.
Inträdesansökan, varigenom sökande förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter
och av styrelse samt årsmöte fattade beslut, görs skriftligen till styrelsen.
Klubben har följande medlemskapsformer:


Huvudmedlem – Dagens medlemskapsform. Denna medlem har rätt att få sommar- &
vinterplats till sin båt i mån av plats.



Familjemedlem – Denna medlem är kopplad till en huvudmedlem och har inte rätt att få
sommar- & vinterplats till en båt.



Juniormedlem – Denna medlemsform kan man ha till och med det år man fyller 25 år. Vill
man då bli huvudmedlem betalar man halva gällande mellanskillnad mellan huvud- &
juniormedlem. Denna medlem har rätt att få sommar- & vinterplats till en båt. Denna
medlem har rätt att få sommar- & vinterplats till sin båt i mån av plats.

Medlemskap berättigar i sig ej rätt till sommar- eller vinterplats för medlems båt i klubbens hamn
eller på dess uppläggningsplats.
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Vid utträde ur klubben skall nycklar samt annan till klubben hörande egendom utan dröjsmål
återlämnas.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben.
Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov.

Proposition avseende stadgeändring, valberedning
I våra stadgar står inget som formaliserar valberedningen. Styrelsen förslår årsstämman att
bifalla följande ny § 11.
§ 11 Valberedning
Årsmötet föreslår och väljer en valberedning med minst två och högst fyra ledamöter varav en skall
vara sammankallande.
Valberedningens uppgift är att föreslå till årsmötet:
Ordförande, ekonomiansvarig, ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt § 8 samt
revisor enligt § 10.
Valberedningen kan också föreslå övriga funktionärer utanför styrelsen vid behov.
Vid eventuell oenighet i valberedningen gäller § 9 där sammankallande har utslagsröst.

Sida 3 av 3

