Förslag om ändrade bestämmelser i stadgarna om medlemskap

Inför förra årsmötet uppmärksammades det att alla Båtägande medlemmar har rösträtt
oavsett om båten ägs av flera personer. Om en båt ägs av flera personer (utanför den direkta
familjen) får ”båten” alltså flera röster. Styrelsen har under året tittat på om denna ordning
är lämplig och har kommit fram till att den inte är förenlig med den i klubben annars
rådande principen om ”en båt = en röst”. Exempelvis har andra Medlemmar som inte äger
någon båt inte heller rösträtt. Styrelsen föreslår därför att stadgarna ändras på så sätt att
endast en delägare (Båtägande medlem) har rösträtt och att det införs ett annat
medlemskap utan rösträtt (Delägarmedlem) för övriga delägare. Medlemsavgiften för
Delägarmedlemmar sätts 100 kr lägre så att det på ett transparant sätt ska framgå vem som
är Båtägande medlem (=rösträtt) och vem som har Delägarmedlemskap.
Under arbetet med stadgarna uppkom även andra frågeställningar kring bestämmelserna
om medlemskap. Av stadgarna framgår att den som är gift, sambo eller har ingått
partnerskap med medlem ingår som Familjemedlem utan särskild avgift. Detta får som
konsekvens att klubben har ett obestämt antal medlemmar som inte finns med i
medlemsregistret och som inte heller anmäls till SBU. Förhållandet har ifrågasatts av
revisorerna vilket styrelsen har viss förståelse för. Eftersom Familjemedlemmarna inte har
anmälts till SBU har dessa individer heller inte omfattats av olycksfallsmomentet i klubbens
försäkring i större utsträckning än om Familjemedlemskap inte hade funnits. Styrelsen
föreslår en förändring som innebär att den som önskar vara familjemedlem i klubben löser
ett vanligt medlemskap men till rabatterad familjeavgift (200 kr/år). Skälet är att varje
medlemskap är förenat med en kostnad för klubben när det anmäls till SBU. Med en
medlemsavgift ökar också chanserna för att medlemsregistret hålls uppdaterat. I
sammanhanget bör dock framhållas att man som när och kär anhörig till medlem naturligtvis
alltid är varmt välkommen att delta i av klubben anordnade trivselaktiviteter även utan
sådant medlemskap.
Slutligen föreslår styrelsen att ungdomsmedlemskapet lyfts ur stadgarna och regleras enbart
som en rabatt i avgiftslistan. Rabatten bör gälla tom 19 år, det år ungdomar oftast går ur
gymnasiet (jämfört med tom 17 år enligt dagens stadgar).
Bifogat finns nuvarande bestämmelse i stadgarnas 2 § Medlemskap samt förslag till ny
lydelse där även några mindre förändringar och förtydliganden har gjorts. Tillagd text har
markerats kursivt.
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