
 

Stadgar för Olsnäs Båtklubb – OBK 
 
Klubben bildades den 4 juli 1992 och har sitt verksamhetsområde inom Olsnäs, Siljansnäs. Stadgar för 

klubben utarbetades och antogs 1993 och reviderades 2004. 

 

§  1    Ändamål 

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

skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap samt på bästa sätt 

vårda de värden i hamnen, bryggorna, piren och andra anläggningar som kan komma såväl 

medlemmarna som andra till godo. 

 

§  2    Medlemskap 

Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål och som inbetalt 

medlemsavgift, och i förekommande fall övriga avgifter, enligt årsmötets beslut. Årsavgifter skall vara 

inbetalda senast 31 mars. 

 

§  3   Båtplats 

Varje medlem har efter erlagd årsavgift rätt till båtplats i turordning. Medlem med fastighet i Olsnäs 

äger vid kö företräde till båtplats. Båtplats får överlåtas till annan familjemedlem utan inträdesavgift 

och endast tillfälligt till annan medlem i klubben. Uthyrning av båtplats till annan skall godkännas av 

styrelsen och avgift till klubben skall erläggas. 

 

§  4    Utträde 

Medlem som vill utträda ur klubben skall meddela detta till styrelsen. Erlagd inträdesavgift för 

båtplats återbetalas med en avräkning av 400 kr/år baserat på en inträdesavgift på 2000 kronor. 

 

§  5    Uteslutning 

På styrelsens förslag kan medlem av årsmöte uteslutas ur klubben om medlem motverkar klubbens 

syfte, skadar klubbens intressen eller inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller klubben 

beslutat om. 

 

§  6   Beslutande instanser 

Klubbens beslutande instanser är ordinarie eller extra årsmöte. Styrelsen i sin helhet eller enskild 

ledamot, som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan årsmöten utom i frågor som 

är uttryckligen förbehållna årsmötet. 

 

§  7    Verksamhetsår 

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden f o m 1/5 t o m 30/4. Räkenskaperna skall vara 

överlämnade till revisorerna minst en månad före årsmötet. 

 

§  8    Avgifter 

Samtliga avgifter; medlemsavgift, inträdesavgift, båtplatsavgift, uthyrningsavgift och avgift för 

utebliven arbetsdag fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på årsmötet. 

 

§  9    Kallelse 

Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta 

erforderligt. Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar innan och enligt de regler som klubben 

beslutar om. 

 

§ 10   Motioner 

Medlem som vill ha ett särskilt ärende behandlat på årsmötet skall senast fyra veckor före årsmötet 

skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

 



§ 11    Styrelsens sammansättning 

För att sköta klubbens angelägenheter väljer föreningen på årsmötet en styrelse som består av 

ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter. Till styrelsen äger Olsnäs samfällighetsförening rätt 

att utse en adjungerad ledamot. Mandattiden bestäms av samfällighetsföreningen. 

 

Ordföranden väljs för en tid av ett år. Ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis två och 

två. Suppleanter väljs för en tid av ett år. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.  

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande varav en ska vara 

ordföranden eller vice ordföranden. 

 

§ 12    Revisorer 

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmötet för en tid av ett år. En 

revisorsuppleant  väljs på en tid av ett år. Revisorerna skall granska styrelsen förvaltning och klubbens 

räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 

§ 13    Valberedning 

Valberedningen består av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande samt en suppleant och 

väljs för en tid av ett år. 

 

§ 14    Årsmöte 

Årsmöte hålls årligen före utgången av juni månad. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och 

protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd 

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Motioner och övriga frågor 

10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret 

11. Val av ordförande ett år 

12. Val av ledamöter två år 

13. Val av suppleanter ett år 

14. Val av revisorer ett år 

15. Val av revisorsuppleant ett år 

16. Val av valberedning ett år med sammankallande 

17. Övriga val; hamnkapten och försäkringsansvarig tills vidare 

18. Övriga frågor 

 

§ 15    Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan ske endast efter beslut på två, på varandra följande, årsmöten varav det 

ena skall vara ordinarie. 

 

§ 16    Upplösning 

Föreningen kan upplösas endast efter beslut på ordinarie årsmöte. Därvid skall föreningens tillgångar 

överlämnas till Olsnäs samfällighetsförening. 


