
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.  

 

  



NUVARANDE LYDELSE  

  

 

§ 2 Medlemskap 

 

2.1 Medlemskap erhålls efter ansökan till 

styrelsen, eller av styrelsen utsedd person. Om 

en båt ägs av flera personer, måste samtliga 

ägare ansöka om medlemskap. 

 

2.2 Det finns i Oaxens Båtklubb tre olika 

avgiftsbelagda medlemskap. 

Båtägande medlem- Medlem som varaktigt har 

tilldelats sommar eller vinterplats vid klubbens 

hemmahamn, och som har tillgång till egen 

nyckel. 

Medlem- Person som vill deltaga i föreningen 

och av föreningen anordnade aktiviteter. 

Ungdomsmedlem- Person som vid ingången av 

kalenderåret inte fyllt 18 år. I övrigt samma som 

”Medlem”. 

 

2.3 Den som är gift, -sambo, eller har ingått 

partnerskap med medlem, ingår som 

familjemedlem utan särskild avgift. 

 

2.4 Varje ny medlem skall informeras om 

klubbens hemsidesadress på Internet där all 

väsentlig skriftlig information om klubben finns att 

tillgå. Båtägande medlemmar skall dessutom 

förses med klubbens standert och dekal. 

 

2.5 Utträde ur klubben skall anmälas till styrelsen. 

Löpande redan inbetalda årsavgifter som 

medlemsavgift, båtplats- och uppläggningsavgift 

återbetalas därvid inte. Ej heller återbetalas 

erlagd handpenning till bryggplatsinsats. Hel 

erlagd bryggplatsinsats betalas dock tillbaka med 

det belopp som medlemmen har betalat så snart 

en annan medlem har övertagit- och betalat 

insatsen för den aktuella platsen. 

 

 

 

 

 

FÖRESLAGEN LYDELSE 

 

 

§ 2 Medlemskap 

 

2.1 Medlemskap erhålls efter ansökan till 

styrelsen, eller av styrelsen utsedd person. Om 

en båt ägs av flera personer måste samtliga 

delägare vara medlemmar (gäller inte 

delägarskap mellan äkta make/a, sambos och 

registrerade partners) En delägare ska vara 

Båtägande medlem, övriga ska vara 

Delägarmedlemmar.  

 

2.2 Det finns i Oaxens Båtklubb tre olika 

medlemskap: 

Båtägande medlem- Medlem som varaktigt har 

tilldelats sommar och/eller vinterplats vid 

klubbens hemmahamn, och som har tillgång till 

egen nyckel. Båtägande medlem har rösträtt. 

Delägarmedlem- Person som äger båt 

tillsammans med Båtägande medlem. 

Delägarmedlem betalar inträdesavgift, har 

tillgång till egen nyckel men har inte rösträtt. 

Delägarmedlem svarar solidariskt med 

Båtägande medlem för förpliktelser gentemot 

Oaxens Båtklubb. 

Medlem- Person som vill delta i föreningen och 

av föreningen anordnade aktiviteter. Den har inte 

tillgång till nyckel och inte rösträtt.  

2.3 Varje ny medlem skall informeras om 

klubbens hemsidesadress på Internet där all 

väsentlig skriftlig information om klubben finns att 

tillgå. Båtägande medlemmar skall dessutom 

förses med klubbens standert och dekal. 

 

2.4 Utträde ur klubben skall anmälas till styrelsen. 

Löpande redan inbetalda årsavgifter som 

medlemsavgift, båtplats- och uppläggningsavgift 

återbetalas därvid inte. Ej heller återbetalas 

erlagd handpenning till bryggplatsinsats. Hel 

erlagd bryggplatsinsats betalas dock tillbaka med 

det belopp som medlemmen har betalat så snart 

en annan medlem har övertagit- och betalat 

insatsen för den aktuella platsen. 



2.6 Medlem, som begått brott riktat mot klubben 

eller dess medlemmar, flagrant brutit mot 

klubbens stadgar, ordningsregler och fattade 

beslut, eller som motarbetat klubbens 

verksamhet och ändamål, eller medvetet skadat 

klubbens anseende, kan uteslutas av styrelsen. 

En på detta sätt utesluten medlem äger ej rätt att 

återfå några som helst erlagda medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Medlem, som begått brott riktat mot klubben 

eller dess medlemmar, flagrant brutit mot 

klubbens stadgar, ordningsregler och fattade 

beslut, eller som motarbetat klubbens 

verksamhet och ändamål, eller medvetet skadat 

klubbens anseende, kan uteslutas av styrelsen. 

En på detta sätt utesluten medlem äger ej rätt att 

återfå några som helst erlagda medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


