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§ 1. Klubbens ändamål 

Västervikens Båtklubb bildades i juli 1935 med bryggområde i Västervikens inre del på 
området som anvisats av kommunen, Mörtnäs 1:4. 
 
Klubben har till ändamål att befrämja intresset för båtsporten, att anskaffa och sköta 
bryggor för angöring av småbåtar samt att väl vårda markområdet. I övrigt att tillvarata medlemmars 
intresse för båt och friluftsliv. 
 
§ 2. Medlemskap 

Till medlem inväljs person som efter ansökan, av styrelsen bedöms ha intresse för 
klubbens verksamhet. 
 
Endast person boende eller med fast anknytning till Mörtnäsområdet inom Mörtnäs Vägförenings 
upptagningsområde kan vara medlem i båtklubben.  
 
Medlem som beviljats inträde i klubben tillställs klubbens stadgar och skall följa dessa samt erlägga 
fastställd avgift. 
 
Medlem som utnyttjar klubbens brygga för förtöjning, SKALL fullgöra arbetsplikt efter kallelse från 
styrelsen. 
 
Medlem som inte efterlever klubbens stadgar kan av styrelsen fråntagas sitt medlemskap 
och uteslutas. 
 

§ 3. Avgifter 
Medlem som invalts i klubben erlägger omedelbart inträdesavgift vars storlek beslutas på 
årsmötet efter förslag av styrelsen. Årsavgift för medlem utgår med belopp som beslutas på 
årsmötet. 
 
Årsavgift skall erläggas utefter det datum styrelsen beslutar, dock senast den 31 mars.  
 
§ 4. Båtplats 
Medlem som invalts i klubben, erlagt avgift och i övrigt efterlevt klubben stadgar, 
tilldelas bryggplats efter tillgång. Bryggplats kan ej överlåtas till ny båtägare eller ny fastighetsägare 
samband med försäljning av båt eller fastighet. Dock får plats vid brygga överlåtas till familjemedlem 
med anledning av personliga förändringar, ny inträdesavgift erlägges inte.  
 
Medlem skall meddela till hamnkapten i det fall bryggplatsen ej skall nyttjas. Klubben 
äger i sådant fall rätt att mot ersättning till klubben uthyra bryggplatsen till förhållandet 
ändrats. Båtplats vid brygga, som ej utan giltigt skäl inte utnyttjas under två på varandra följande 
säsonger, återgår till klubben om styrelsen så beslutar. 
 
§ 5. Årsmöte 
Ordinarie årsmöte avhålles varje år innan maj månads utgång på tid och plats som 
styrelsen anger i kallelse vilken utgår senast en vecka före utsatt tid. 
 
Till extra möte kallas, då styrelsen finner det påkallat eller då minst fem medlemmar så 
påfordrar, kallelsen utgår då senast en vecka före utsatt tid. 



 
§ 6. Val 

Vid årsmötet utses styrelse som skall bestå av fem ledamöter: 
Ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Hamnkapten 
Klubbmästare 
En suppleant 
 
§ 7. Kassa 

Klubbens räkenskaper förvaltas av kassören och skall omfatta kalenderår. 
 
§ 8. Firmateckning 

Klubben tecknas av ordförande och/eller kassör 
 
§ 9. Revision 
För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens verksamhet utser årsmötet en 
revisor och en suppleant för denne. Revision göres i god tid före beslutat årsmöte och 
berättelse över revisionen skall avges före årsmötet. Revisor och dennes suppleant utgör 
valberedning. 
 
§ 10. Styrelsens åligganden och skyldigheter 

Styrelsen åligger att bereda alla frågor som skall föreläggas på klubbens möten, 
ombesörja klubbens angelägenheter och ansvara för verkställandet av gjorda beslut. 
 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden så ofta behovet anses påkallat. 
 
För att styrelsens fattade beslut skall vara giltiga skall samtliga ledamöter vara kallade 
och minst tre av dessa närvarande eniga om beslut. 
 
Vid styrelsesammanträde skall protokoll upprättas och däri anges vilka ledamöter som 
varit närvarande. 
 
Vid lika röstetal inom styrelsen äger ordföranden utslagsröst. Ordföranden åligger att 
opartiskt leda förhandlingar vid klubbens möten och styrelsens sammanträden, justera vid 
styrelsesammanträden förda protokoll, ansvara för att beslut verkställs och att stadgarna 
efterlevs samt att vid behov tillsammans med sekreteraren representera klubben. 
 
Sekreteraren åligger att upprätta protokoll vid såväl klubb- som styrelsesammanträde, föra 
förteckning över klubbens medlemmar, ombesörja kallelse till klubbens sammanträden 
samt vid behov representera klubben tillsammans med ordföranden. 
 
Kassören åligger att föra fullständig debiteringslängd över de avgifter som medlemmar 
har att erlägga, uppbära alla avgifter, förvalta och ansvara för klubbens medel samt 
därutöver föra noggranna och överskådliga räkenskaper. 
 
Hamnkaptenen åligger att fördela brygg- och uppläggningsplatser enligt styrelsens beslut. 
Hamnkaptenen skall kalla till arbetsinsatser som beslutats av styrelsen samt föra förteckning över 
medlemmars arbetsinsatser. 
Kallelse till arbetsinsatser skall ske minst fyra dagar innan. 
 
§ 11. Nyttjande av båtplats 

Båt som förtöjs vid brygga skall angöras på sjövärdigt sätt.  
 



 
§ 12. Medlemskap upphör 

Utträde ur klubben skall ske skriftligen/e-post till styrelsen. Om avgift ej erlagts utesluts medlem ur 
klubben ett år från den månad avgiften förföll till betalning. 
Medlem som ej efterkommer dessa stadgar och ej hörsammar påminnelse och anmaning 
utesluts efter beslut av styrelsen. 
 
§ 13. Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara styrelsen skriftligen/e-post tillhanda senast 14 
dagar före det möte där frågan skall behandlas. Stadgeändring skall godkännas på 
årsmöte med 2/3 dels majoritet. Uppgift om stadgeändring skall anges i kallelse till 
mötet. 
 
§ 14. Klubbens upplösning 

Klubben kan upplösas på årsmöte endast då ¾ delar av medlemmarna så beslutar. 
 
§ 15. Ordningsföreskrifter 
Inom hamn och skall alltid snygghet och ordning iakttagas. 
 
Båtägare får under inga förhållanden utlägga boj, bojsten eller kätting inom klubbens 
hamnområde utan att hamnkapten anvisat plats samt godkänt materialet. 
 
Medlem är skyldig att ha säker avfjädrad förtöjning till brygga. Skada som uppstår 
genom båtägarens underlåtenhet skall ersättas av den båtägare vars båt förorsakat skadan. 
 
Klubben friskriver sig från allt ansvar för skador eller annat av vad slag det vara månde 
och som uppstår inom disponerat område. 
 
Hamnkapten äger rätt att beträda förtöjd båt för att kontrollera förtöjningar m.m. 
 
Hamnkapten kan till gästande båt tillfälligt utlåna båtplats som är ledig. 
 
Det åligger båtägare att hålla sin båt försäkrad och han är skyldig att på förfrågan uppvisa 
giltig handling. 

Medlem är skyldig att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade gentemot styrelsen.  


