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Stadgar för  

Båtsällskapet Lögarängen 

Org. Nr 878001-2806 

§ 
 

Dessa stadgar antogs av sällskapet vid ordinarie sammanträde den 6 april 1960. 

Reviderade 1980, 1987, 1993, 1995, 1997, 2007, 2013, 2017 

 

 

§1 

Ändamål 

Sällskapet är en allmännyttig, ideell friluftsorganisation och har som ändamål att verka för 

medlemmarna genom  

 

 att främja kamratlig och sjösportslig samvaro till sjöss och lands, 

 att synliggöra och arbeta för båtsportens lokala behov såväl sommar- som vintertid, 

till sjöss och på land genom att aktivt delta i olika organisationer och 

samverkansorgan  

 att tillsammans med andra lokala båtklubbar vara aktiv delägare i Västerås Förenade 

Båtklubbar AB som har till syfte att bedriva långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv 

slipverksamhet  

 att aktivt delta i Svenska Båtunionens arbete via Mälarens Båtförbund, MBF.  

 

§2 

Styrelsefunktionärer 

 

1. Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, 

sekreterare, kassör samt två ledamöter jämte två suppleanter. 

 

2. Där jämte bör det finnas arbetsgrupper som hanterar områdena 

 Information: bestående av sekreterare, redaktör Torparnytt och Webmaster 

 Klubbhus och Hamn: bestående av stugfogde och miljöombud 

 Nöje och Aktivitet: bestående av Barn/Ungdom och Vinteraktivitet 

 

3. Klubbens traditionella stående aktiviteter planeras kalendermässigt av styrelsen.  

 

4. Ansvaret för att genomföra aktivitet samt festligheter ligger på de olika 

arbetsgrupperna. 
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§3 

Styrelsens arbetsordning 

 

1. Styrelsen bestämmer själv, med iakttagande av §3:2 och §3:3, sin arbetsordning. 

Styrelsens ordinarie ledamöter är solidariskt ansvariga för sällskapets egendom och 

penningmedel. Det åligger styrelsen att utarbeta förslag till inkomst- och utgiftsstat 

att föreläggas årsmötet; att avgiva berättelse över sällskapets verksamhet; att 

redovisa tilländalupet räkenskapsår. 

 

2. Speciellt åligger det sekreteraren att ansvara för medlems- och båtregister. 

 

 

3. Styrelsen utarbetar tillsammans med arbetsgrupperna målformulering och 

arbetsbeskrivning för vägledning. 

 

4. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet. 

Vid olika röstetal äger ordförande utslagsröst. 

 

 

5. Om ordinarie styrelseledamot är förhindrad deltaga i styrelsesammanträde träder 

suppleant in som företrädare. Suppleanten kallas till styrelsesammanträde av 

frånvarande styrelseledamot eller annan ledamot av styrelsen som känner till 

frånvaron. 

 

       

§4 

Firmateckning 

Sällskapet som firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

 

 

§5 

Revisorer 

 

1. För att granska styrelsens förvaltning väljs två ordinarie revisorer och en 

revisorssuppleant. 

 

2. Revisorerna skall till styrelsen avlämna sin till sällskapet ställda berättelse vid tidpunkt 

enligt § 10:4. 

 

§6 

Medlemskap 

 

1. Inval av medlem verkställs i den ordning styrelsen fastställer. 

 

2. Medlem skall till sällskapets båtregister lämna erforderliga uppgifter om sin båt. 

 

 

3. Medlem skall före den 31 mars till sällskapet erlägga de avgifter som bestäms för det 

löpande räkenskapsåret. 
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4. Medlemmar som efter denna tidpunkt inträder i sällskapet erlägger avgifterna vid 

inträdet. 

 

 

5. Medlem som inom två veckor efter anmaning icke erlagt stadgade avgifter kan efter 

styrelsens prövning, anses utträtt ur sällskapet. 

 

6. Medlem som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar sällskapets 

anseende eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet. 

 

 

7. Dessförinnan skall styrelsen bereda medlem tillfälle att avgiva förklaring. 

 

 

§7 

Sammanträden 

 

1. Ordinarie medlemsmöten hålles minst två gånger årligen. 

 

2. Kallelse till medlemmarna utfärdas av styrelsen minst en vecka före medlemsmötet 

och skall innehålla erforderliga uppgifter om de frågor, som avses behandlas vid 

sammanträdet. 

 

 

3. Årsmötet hålls i november månad. 

 

§8 

Ärende vid ordinarie sammanträde 

 

1. Vid ordinarie sammanträde skall förekomma: 

a) Fråga sammanträdets stadgeenliga utlysande 

b) Uppläsning och justering av föregående protokoll 

c) Behandling av inkommande protokoll 

 

2. Vid årsmöte skall förekomma: 

d) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

e) Fråga om mötet stadgeenliga utlysande 

f) Val av personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika 

rösträknare 

g) Föredragning av styrelse och revisorernas berättelse 

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

i) Val av styrelsen enligt valordning i §9 

j) Val av revisorer 

k) Val av revisorssuppleanter 

l) Val av representanter i andra organisationer 

m) Presentation av representanter till VFB AB:s styrelse enligt §9:5 

n) Val av representanter i arbetsgrupper 

o) Behandling av inlämnade förslag 
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§9 

Valordning 

 

1. Styrelsens ordinarie ledamöter väljes av sällskapet på årsmötet vardera för två år på så 

sätt att ena året väljes ordförande, kassör och en ordinarie ledamot samt påföljande år 

sekreterare och en ordinarie ledamot. 

 

2. Suppleanter i styrelsen, två stycken, väljes för ett år. 

 

 

3. Övriga funktionärer väljes för ett år. 

 

4. Revisorer väljes för två år på så sätt att ena året väljes en revisor och påföljande år den 

andra. Revisorssuppleant väljes för ett år. 

 

 

5. Styrelsen utser varje år, till VFB AB:s årsstämma, en ledamot och en suppleant att 

företräda BSL i VFB AB:s styrelse. Styrelsens val presenteras på årsmötet. 

 

 

 

§10 

Inlämnande ärenden, årsberättelse, revisionsberättelse, räkenskapsår 

 

1. Av medlem väckt förslag skall, om begäran därom inkommit till styrelsen senast 15 

oktober, upptagas å föredragningslistan till det kommande årsmötet. Senare eller vid 

årsmötet väckt fråga behandlas enligt moment 2. 

 

2. Vid ordinarie möte väckt fråga må upptagas till behandling men ej föranleda beslut 

med mindre än mötet enhälligt det medgiver 

 

. 

3. Styrelsens berättelse över sällskapets verksamhet samt redovisning för tilländalupet 

räkenskapsår skall revisorerna tillhanda senast 5 november. 

 

4. Revisorerna skall till styrelsen avlämna sin till sällskapet ställda berättelse senast en 

vecka före årsmötet. Räkenskapsår omfattar tiden 1 november till 31 oktober.  

 

§11 

Medlems rösträtt och omröstning 
 

1. Vid sammanträde äger varje närvarande betalande medlem en röst enligt 

medlemsregister.   

 

2. Röstning genom fullmakt får äga rum så att röstberättigad medlem får inneha högst en 

röstfullmakt. 

 

 

3. För utövande av rösträtt erfordras att samtliga skyldigheter gentemot föreningen är 

fullgjorda. 
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4. Omröstning sker öppet därest annat ej begärs. 

 

5. Beslut fattas med enkel majoritet.  

 

6. För ändring av §1-13:1 i dessa stadgar erfordras dock 2/3 majoritet och för ändring av 

§ 13:2 och 13:3, ¾ majoritet. 

 

 

§12 

Egendom 

 

Styrelsen får inte avyttra eller på annat sätt överlåta egendom av större värde eller 

betydelseför klubben, t.ex. aktieinnehav i VFB AB, utan godkännande av två på varandra 

följande ordinarie medlemsmöten varav ett är årsmötet  

 

§13 

Stadgeändring föreningens upplösning 

 

1. Ändring och tillägg till dessa stadgar kan ske efter beslut härom vid två på varandra 

följande sammanträden. 

 

2. För sällskapets upplösning erfordras beslut härom vid två på varandra följande 

sammanträden varav ett ordinarie årsmöte. Dessa sammanträden skall hållas med 

minst en månads mellanrum. 

 

 

3. Sällskapets eventuella medel får ej fördelas bland medlemmarna utan användas på ett 

så sätt som beslutats vid sammanträdena enligt moment 2. 

 

 

 

 


