STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG
§1
Namn
Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag.
§2
Ändamål
Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i Göteborgs kommun
anordna och åt medlemmarna tillhandahålla bryggplatser, sjöbodar samt
vinteruppläggningsplatser för fritidsbåtar, bedriva ungdomsverksamhet,
båtsportsverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
§3
Säte
Föreningens säte ska vara Göteborg.
§4
Medlemsavgift och insats
Föreningsmedlem ska betala på föreningsstämma beslutad inträdesavgift och årsavgift.
Årsavgift för medlem med och utan bryggplats kan bestämmas till skilda belopp.
Medlemskap krävs för alla valbara uppgifter i föreningen.
Föreningsmedlem som blivit tilldelad bryggplats, sjöbod eller vinteruppläggningsplats, är
skyldig att omedelbart betala fastställd insats. Insatsernas värde fastställes årsvis av
föreningsstämma. (Se även § 13)
§5
Styrelse
Föreningens styrelse utses vid föreningsstämma och ska bestå av fem eller sju ordinarie
ledamöter jämte två respektive tre suppleanter. Ordinarie ledamöter väljes på två år och
suppleanter på ett år. Två ordinarie ledamöter och i förekommande fall ordförande väljes vid
föreningsstämma ena året, återstående ordinarie ledamöter väljes vid föreningsstämma det
därpå följande året. Av styrelsens ordinarie ledamöter ska tre i en femmannastyrelse och
fyra i en sju-mannastyrelse vara bryggplatsägare eller samboende med bryggplatsägare som
make/maka eller sambo.
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§6
Valberedning
Vid föreningsstämma tillsätts valberedning, vilken ska bestå av tre personer, varav minst två
ska vara bryggplatsägare eller samboende med bryggplatsägaren som make/maka eller
sambo.
§7
Revision
Föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar ska granskas av två revisorer som
utses vid föreningsstämma. En revisorssuppleant väljs vid samma tillfälle. Revisorernas
uppdrag ska utgå från Skatteverkets skrivning avseende bokföringsskyldighet för ideella
föreningar.
§8
Föreningsstämma
Föreningens räkenskaper omfattar ett kalenderår.
Föreningsstämma ska äga rum inom tre månader från räkenskapsårets slut. Kallelse till
stämman, dagordning, årsberättelse, styrelsens förslag till avgifter samt valberedningens
förslag utsändes senast två veckor före stämman till samtliga medlemmar.
Vid stämman ska alltid följande frågor behandlas:
1
Val av ordförande vid stämman.
2
Val av sekreterare vid stämman.
3
Fastställande av röstlängd.
4
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
5
Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
6
Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning och revisionsberättelse
samt fråga om balansräkningens och resultaträkningens fastställande.
7
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8
Fastställande av budget, årsavgifter samt verksamhetsplan för kommande år.
9
Övriga ärenden som i fastställd ordning hänskjutits till stämman.
10 Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av
styrelseordförande.
11 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant.
12 Tillsättande av valberedning.
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Ombud får, utöver egen röst, företräda en
medlem. Ombud ska kunna visa upp skriftlig fullmakt. Se vidare § 12.
§9
Förslag till föreningsstämma
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari för att behandlas på
föreningsstämma.
§ 10
Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen så beslutar eller minst 1/3 av föreningens
medlemmar för uppgivet särskilt ärende så fordrar. Kallelse till extra stämma ska göras
senast två veckor före stämman. På kallelsen ska anges vilka frågor som skall behandlas.
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§11
Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar krävs 2/3 majoritet på en föreningsstämma eller enkel
majoritet på två på varandra följande föreningsstämmor. Ärende som gäller ändring av
stadgar ska finnas redovisat på utsänd föredragningslista.
§ 12
Medlemmars ekonomiska förpliktelser
Vid omröstning i fråga som uteslutande rör bryggplatserna, sjöbodarna eller
vinteruppläggningsplats på Sjöbacka och till dem direkt hörande anläggningar och som
innebär att endast medlemmar med bryggplats, sjöbod eller vinteruppläggningsplats
kommer att ådraga sig ytterligare ekonomiska förpliktelser eller utgifter, har endast dessa
medlemmar rösträtt. Beslut i sådan fråga får endast fattas om ärendet finns angivet på
utsänd föredragningslista. Beslut får inte fattas i fråga rörande bryggplatserna, sjöbodarna
eller vinteruppläggningsplatserna och till dem hörande anläggningar, innebärande att
medlem utan sådan plats påföres ekonomiska förpliktelser eller utgifter.
Hamnen (inkl. klubbstuga, parkeringar och utrustning)
Vid behov av kapitaltillskott ska bryggplatsägare tillskjuta medel i förhållande till
bryggplatsens värde. Bryggplatsens värde beslutas av föreningsstämma.
Sjöbodar
Vid behov av kapitaltillskott ska sjöbodsägare tillskjuta medel i förhållande till
sjöbodens värde. Sjöbodens värde beslutas av föreningsstämma.
Sjöbacka
Vid behov av kapitaltillskott ska ägare av uppläggningsplats tillskjuta medel i
förhållande till platsens värde. Uppläggningsplatsens värde beslutas av
föreningsstämma.
Beslut som innebär upptagande av lån, större ekonomiska åtaganden eller beslut som ej rör
frågor enligt föregående stycken och som innebär att medlemmar ikläds ytterligare
ekonomiska förpliktelser eller utgifter av större omfattning får fattas av föreningsstämma
endast om ärendet finns redovisat på utsänd föredragningslista.
Föreningsstämma får fatta beslut i fråga som behandlas i föregående stycke om minst 2/3 av
de närvarande, eller via fullmakt röstberättigade, medlemmarna är eniga om beslutet. En
förutsättning är att ärendet finns redovisat på utsänd föredragningslista.
§ 13
Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av var och en som iakttar vad dessa stadgar föreskriver.
Medlem är skyldig att i förekommande fall gå vakt och delta i arbetsdagar.
Medlem kan överlåta medlemskap inklusive bryggplats, sjöbod eller Sjöbackaplats till
make/maka, sambo eller egna bröstarvingar.
Skulle medlem ej fullgöra sina skyldigheter gentemot föreningen må han på förslag
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av styrelsen uteslutas efter beslut, med minst 2/3 majoritet på föreningsstämma. Styrelsen
är skyldig att framlägga sådant förslag för den händelse medlem brister i fullgörande av
betalning till föreningen, utan tillstånd hyr ut bryggplats, sjöbod eller
vinteruppläggningsplats på Sjöbacka i andra hand eller är grovt illojal mot föreningen
och/eller dess syften eller principiella regler fastställda på föreningsstämma. Återfående av
gjord insats i föreningen vid uteslutning sker efter de grunder som beskrivs under § 16
nedan.
§ 14
Löpande verksamhet
Föreningens löpande verksamhet sköts av dess styrelse i enlighet med verksamhetsplan och
budget som framlagts och beslutats vid föreningsstämma.
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Då det gäller disponerandet
av föreningens penningmedel tecknas föreningen av kassören eller ordförande.
§ 15
Arbetsutskott
För handläggning av och arbete med särskilda frågor som angår föreningens verksamhet, kan
styrelsen utse särskilda arbetsutskott.
§ 16
Kölistor mm
Föreningens bryggplatser, sjöbodar och vinteruppläggningsplatser ska uteslutande upplåtas
till medlemmar. För sjöbodarna gäller även restriktionen att de endast får upplåtas till
bryggplatsägare. Bryggplats, sjöbod och vinteruppläggningsplats Sjöbacka tilldelas alltefter
den rätt medlemmen erhållit enligt kölista, som upprättas av styrelsen.
Då medlem avgår eller utesluts ur föreningen ska platsen överlåtas till av styrelsen
föreslagen medlem i föreningens kölista. Kan sådan ej anvisas äger avgående medlem själv
avyttra platsen till annan av styrelsen godkänd person, som är skyldig inträda i föreningen
som medlem.
Den ersättning som utträdande medlem äger erhålla får ej överstiga det av föreningsstämma
beslutade värdet enligt § 4.
Medlem äger, efter styrelsens tillåtelse, rätt att hyra ut sin bryggplats i andra hand årsvis.
Sådan plats ska av styrelsen erbjudas person som finns antecknad i kölista.
Medlemskap i föreningen ger rätt till högst en bryggplats, en sjöbod, en vinteruppläggningsplats på Sjöbacka, en vinteruppläggningsplats på hamnplan.
Ovan omtalade kölistor ska innehålla uppgifter om dem som önskar köpa bryggplats, sjöbod,
vinteruppläggningsplats, dem som önskar byta bryggplats och dem som önskar hyra eller
hyra ut bryggplats. Vid anfordran av medlem är styrelsen skyldig uppvisa kölistorna.
I Handboken finns kompletterande regler om överlåtelse, arv och kölistor.
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§ 17
Utträde ur föreningen
Medlem äger att utträda ur föreningen genom att skriftligen återlämna bryggplatsen,
sjöboden och vinteruppläggningsplatsen på Sjöbacka till föreningen. Föreningen är därvid
inte skyldig att återbetala insatsen. Medlemmen är skyldig att betala årsavgiften för det
verksamhetsår under vilket han begär sitt utträde.
§ 18
Upplösning av föreningen
Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar – efter det att föreningens skulder och
andra åtaganden reglerats – fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens
upphörande kvarvarande medlemmarna på så sätt att medlemmarna utfår belopp i
förhållande till insatser enligt bestämmelserna i § 4.
Återstoden överlämnas till Göteborgs kommun eller däri verksam förening för användande
till båtsportsverksamhet bland ungdom efter beslut av föreningsstämma.
Frågan om föreningens upplösning beslutas av två på vardera följande
föreningsstämmor/extra föreningsstämma.
____________________
Som komplement till stadgarna finns en handbok som kompletterar stadgarna i frågor som
rör t.ex. kösystem, överlåtelser m.m. Där finns även ett hamnreglemente med
ordningsföreskrifter för hamnområdet, vaktinstruktioner m.m.

Nu gällande stadgar intygas
Datum: 2021-03-31

________________________
Claes Wenzelberg

________________________
Marita Lager

Sida 5 av 5

Önnereds Båtlag stadgar2021

