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§ 1 Klubbens ändamål
Mörtnäs Båtklubb, som bildades 1966-10-06, har som ändamål att som allmännyttig och ideell förening främja
intresset för sjön och båtsporten, och att för detta ändamål anskaffa och sköta lämplig hamn och
uppläggningsplats för medlemmars båtar, samt att i övrigt tillvarata medlemmars intressen och verka för gott
sjömanskap.

§ 2 Medlemskap
Mom. 1
Inträde kan beviljas personer bosatta i Värmdö kommun. Företräde till båtplats kan givas åt dem som har fast
bostad i Mörtnäs.
Klubben består av seniormedlemmar samt ungdomsmedlemmar.
Ungdomsmedlem är medlem som ej fyllt arton år.
Medlemskap bekräftas av styrelsen efter skriftlig ansökan som skall uppta namn, födelsedata, adress och
telefonnummer samt eventuell båts data (längd, bredd, byggnadsår, motor samt försäkringsbolag/nummer) samt
vilken klubb den sökande eventuellt tillhör eller tillhört. Referenser är önskvärt.
Mom. 2
Den som beviljats inträde i klubben skall omedelbart ta del av dess stadgar samt erlägga fastställda avgifter
Anm. Det är viktigt att medlemmar som regelbundet färdas med båt i trafikerade vatten skaffar sig relevant
nautisk kompetens samt helst bevis där på.
Mom. 3
Alla medlemmar som tilldelats bryggplats eller vinterplats måste fullgöra av styrelsen fastställd arbetsplikt. Med
bryggplats avses sommar- och vinterplats.
Mom. 4
Medlem som inte efterlever klubbens stadgar kan av styrelsen fråntas sitt medlemskap med omedelbar verkan,
den före detta medlemmen kan i detta läge bibehålla sin sommar/vinterbåtplats som längst till och med den
pågående säsongens slut.
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§ 3 Avgifter
Mom. 1
Avgifter till klubben erläggs i form av årsavgift, avgift för sommarplats (inklusive eventuell bomavgift), avgift
för vinterplats samt inträdesavgift. Årsavgift erläggs av samtliga medlemmar.
Mom. 2
Inträdesavgift erläggs omedelbart av den som vunnit inträde i klubben och tilldelats bryggplats.
Mom. 3
Avgift för sommarplats (inklusive eventuell bomavgift) och/eller vinterplats erläggs av medlem som disponerar
sådan plats när respektive säsong börjar.
Mom. 4
Arbetsplikt utförs enligt av styrelsen fastställd plan. Medlem som ej utfört sin arbetsplikt kan debiteras extra
straffavgift.
Mom. 5
Extra uttaxering kan vid behov företagas då beslut härom fattats på stadgeenligt utlyst medlemsmöte.
Mom. 6
Alla fasta avgifter skall erläggas före den femtonde april.

§ 4 Utträde
Medlem som önskar utträde ur klubben skall skriftligen meddela detta till styrelsen.

§ 5 Båtplats
Medlem, som erlagt full inträdesavgift, tilldelats bryggplats och i övrigt efterlever klubbens stadgar, disponerar
bryggplats i klubbens hamn. Bryggplats är tilldelad medlem personligen och kan ej överlåtas på ny båtägare vid
försäljning av medlems båt. Dock att make/maka/ sammanboende får överta bryggplats i samband med medlems
frånfälle eller om medlem i samband med skilsmässa flyttar från Värmdö, ny inträdesavgift erläggs då ej.
Medlem må i samråd med hamnkapten temporärt utlåna båtplats - dock ej mot ekonomisk ersättning.
Medlem som flyttar från kommunen, har rätt att behålla sin bryggplats som längst en full sommarsäsong och en
full vintersäsong, räknat från datum för faktisk utflyttning. Sommar respektive vinter säsongen definieras av
tidpunkterna för den gemensamma sjö- respektive torrsättningen.
Båtplats som, utan till styrelsen redovisade giltiga skäl, under två på varandra följande säsonger ej utnyttjats,
kan, om styrelsen finner det befogat, återgå till klubben.
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§ 6 Styrelsen
Mom. 1
Klubbens styrelse skall bestå av följande personer: Ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten, vice
hamnkapten, klubbmästare. Utöver den verkställande styrelsen skall det också finnas två styrelsesuppleanter.
Mom. 2
Hamnkapten, två övriga styrelsemedlemmar samt en suppleant skall vara medlemmar med bryggplats i hamnen.
Mom. 3
Styrelsens medlemmar väljs för en tid av två år och avgår växelvis fyra och fyra varje år enligt följande:
Ordförande, kassör, vice hamnkapten samt styrelsesuppleant 1 väljs ena året, klubbmästare, sekreterare,
hamnkapten och styrelsesuppleant 2 väljs nästa gång. Varje styrelseledamot väljs för sin bestämda funktion.
Mom. 4
Revisorer (revisor samt revisorsuppleant) med uppgift att för medlemmarnas räkning granska styrelsens
verksamhet och klubbens ekonomi väljs för en tid av ett år.
Mom. 5
Val av styrelse skall förberedas av en valberedningskommitté, som skall väljas på behörigt utlyst medlemsmöte
och bestå av två medlemmar.
Mom. 6
Årsmötet väljer styrelse.
Mom. 7
Avgående styrelsemedlem kan återväljas om ansvarsfrihet beviljats.
Mom. 8
Styrelseledamot som, utan laga förfall, uteblivit från mer än två sammanträden under ett verksamhetsår anses ha
lämnat styrelsen.
Mom. 9
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Mom. 10
Vid lika röstetal inom styrelsen äger ordföranden utslagsröst.
Mom. 11
Vid byte av kassör eller annan person som äger rätt att teckna firman, skall styrelsen ofördröjligen underrätta
vederbörande penninginrättning genom protokollsutdrag.
Mom. 12
Ordföranden åligger att opartiskt leda förhandlingarna vid klubbens och styrelsens sammanträden, justera vid
styrelsesammanträden förda protokoll, ansvara för att alla beslut verkställs, att stadgarna efterlevs samt att vid
behov representera klubben.
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Mom. 13
Vid ordförandens förfall inträder sekreteraren i dennes ställe. Vid sekreterarens förfall inträder kassören i dennes
ställe.
Mom. 14
Sekreteraren åligger att noggrant protokollföra samtliga klubb- och styrelsesammanträden, föra aktuellt
medlemsregister (inklusive eventuell kölista), ombesörja kallelse till klubbens sammanträden samt vid behov
representera klubben.
Mom. 15
Kassören åligger att föra fullständig debiteringslängd över de avgifter som medlemmarna har att erlägga,
uppbära alla avgifter, förvalta och ansvara för klubbens medel samt däröver föra noggranna och överskådliga
räkenskaper. Kassören skall omedelbart insätta på räntebärande konto de medel som ej behövs för löpande
utgifter. Klubbens samtliga in- och utbetalningar skall ske via klubbens post- eller bankgirokonto.
Mom. 16
Hamnkapten åligger att fördela sommar- och vinterplatser enligt styrelsens beslut. Hamnkapten skall organisera
sjö- och torrsättning av båtar, föra noggranna anteckningar över klubbens medlemmar vid utförande av
arbetsprestationer samt dem tillhöriga båtar, inventarier och hamnplatser, i god tid meddela styrelsen om några
arbeten behöver utföras inom klubbens hamn- och uppläggningsområde, tillse att gällande föreskrifter vid
hantering av båtar inom området efterlevs, ansvara för klubben tillhörigt materiel, hissa och hala klubbens
standert, kalla medlemmarna till arbete (minst fyra dagar före) och ansvara för arbetets utförande.
Mom. 17
Klubbmästaren har till uppgift att ansvara för trevnaden inom klubben. Klubbmästaren skall även i samråd med
styrelsen arrangera klubbens fester och möten.

§ 8 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
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§ 9 Sammanträden
Mom. 1
Klubben skall avhålla minst ett ordinarie möten per år enligt följande: Årsmöte senast den första april.
Extra sammanträden hålles då styrelsen finner lämpligt eller då minst tio av klubbens medlemmar därom
skriftligen anhåller.
Mom. 2
Kallelse till klubbmöten skall skriftligen delges medlemmarna minst 1 vecka före mötet.
Kallelse till årsmötet skall skriftligen delges medlemmarna minst tre veckor före mötet.
Mom. 3
Motioner skall framläggas skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst två veckor före respektive möte.
Frågor kan framföras muntligen vid sammanträdets början.
Vid årsmötet skall minst följande punkter finnas med:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens årsberättelse
Revisorernas årsberättelse
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av arvoden till klubbens funktionärer
Val av nya styrelseledamöter efter dem som står i tur att avgå, inklusive styrelsesuppleanter
Val av revisor samt revisorssuppleant
Val av två personer till valberedningskommitté
Fastställande av avgifter

§ 10 Medlemmars rösträtt
Mom. 1
Medlem äger en röst.
Mom. 2
Som beslut inom klubben gäller flertalets mening. I händelse av lika rösttal är ordförandens röst utslagsgivande,
dock ej vid beviljande av ansvarsfrihet eller vid val av revisorer, i vilket fall lottning skall avgöra. Röstning sker
öppet därest ej någon annorlunda begär. Vid sluten röstning med lika rösttal avgör lotten. Röstning med en
fullmakt är tillåten. Fullmakt får lämnas till hemmavarande familjemedlem över fjorton år och till
styrelsemedlem. Av fullmakten skall framgå vilka frågor fullmakten avser. Frånvarande medlem får nöja sig
med de närvarandes beslut.
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§ 11 Klubbens emblem
Standerten avses symbolisera ” Sol, hav och glada sammanhållande mörtar”, medelst två - på havsblå bottenfärg,
av solgul passpoall omgivna - vita fiskar, bildande bokstaven M för Mörtnäs.

§ 12 Allmänna bestämmelser
Mom. 1
Medlem är skyldig att noga följa de av klubben fastställda ordnings- och förhållningsreglerna.
Mom. 2
Medlem är skyldig att ständigt uppträda på ett gentlemanna- och sjömannamässigt sätt, noga följa gällande
allmänna förordningar för sjöfart samt att alltid taga vederbörlig hänsyn till andras trevnad, intressen och
säkerhet.
Mom. 3
Medlem bör föra klubbens standert. Föres även annan standert skall denna föras över klubbens egen på gösstake
förut.
För båten mast, skall klubbens standert föras i mastens topp eller i sejnfall.
Mom. 4
Adressändring skall omedelbart meddelas klubbens styrelse.
Mom. 5
Medlem som önskar byta båt måste få godkännande till detta från Hamnkaptenen om den nya båten är större,
tyngre eller djupare än den tidigare båten. Om den nya båten på grund av sin storlek eller tyngd inte kan ligga
kvar på den existerande båtplatsen kan det bli tvunget att först ställa sej i kö till ny typ av båtplats.
Mom. 6
Såväl sjösättning som torrsättning, liksom vinterförvaring och sommarparkering sker på båtägarens egen risk och
ansvar.
Klubben iträder sig ej ansvar vare sig för person eller materiel.

§ 13 Ordningsföreskrifter
Mom. 1
Inom hamn- och uppläggningsområde skall snygghet och ordning alltid iakttagas.
Det är allas gemensamma ansvar att kontinuerligt verka för god säkerhet för människor och för material, i och
runt klubbens hamnområde, samt i anslutning till aktiviteter i klubbens regi.
Det är varje enskild medlems ansvar att verka för att den egna och klubbens verksamhet ger minsta möjliga
negativa påverkan på miljön i och runt våran hamnanläggning.
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Mom. 2
Vid sjö- och torrsättning skall båtägaren vara behjälplig med erforderligt manskap.
Mom. 3
Om båtägare ej sjösatt sin båt senast den första juni äger styrelsen rätt att på båtägarens risk och bekostnad
sjösätta eller placera densamma på plats som styrelsen finner lämplig.
Mom. 4
Båtägare är skyldig att så snart sjösättning av båt ägt rum avröja platsen för uppläggningen. Avröjning och
uppsnyggning görs annars på båtägarens bekostnad.
Mom. 5
Vid officiellt sjösättningsdatum är samtliga båtägare berättigade till sjösättning, varför eventuellt hindrande båtar
flyttas eller sjösätts på ägarens risk.
Mom. 6
De medlemmar som inte tilldelats permanent vinterplats och som önskar vinterförvara sina båtar på klubbens
område, skall anmäla detta till hamnkapten. Vinterplats till icke bryggmedlemmar erbjuds per år samt i mån av
plats.
Mom. 7
Den som kallas till torrsättning respektive sjösättning skall inställa sig vid angiven tid och anmäla sig för
hamnkapten samt vara behjälplig vid torrsättning respektive sjösättning av samtliga den dagen aktuella båtar.
Hamnkapten skall leda och fördela arbetet.
Mom. 8
Båtägare är skyldig att tillhandahålla pallningsmaterial, vilket skall vara i fullgott skick, på båtens
uppställningsplats.
Mom. 9
Medlem får under inga förhållanden utlägga boj -bojsten - kätting inom klubbens hamnområde utan att
hamnkapten har anvisat plats samt kontrollerat och godkänt materielens beskaffenhet.
Mom. 10
Medlem är skyldig att ha säker förtöjning samt minst två fendertar på vardera sida av båten samt fjädrar vid
landförtöjningen, alternativt fjädrande förtöjning gentemot Y-bom. Skada, som uppstår på annan båt genom
bristfällig förtöjning eller felande fendertar, skall ersättas av den båtägare som förorsakat skadan.
Mom. 11
Styrelsemedlem äger rätt att gå ombord på inom hamnen förtöjd båt för att tillse förtöjningar m.m.
Mom. 12
Hamnkapten kan till gästande båtar utlåna båtplats som är ledig.
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Mom. 13
Det åligger medlem att hålla sin båt försäkrad samt att senast i samband med sjösättning / torrsättning att för
hamnkapten kunna uppvisa giltigt försäkringsbrev.
Mom. 14
På varje båtplats får endast en båt förtöjas.

§ 14 Ändringar av stadgarna
Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fjorton dagar
före det sammanträde vid vilket det skall behandlas. Stadgeändring skall godkännas på årsmötet med 2/3-dels
majoritet.

§ 15 Klubbens upplösning
Mom. 1
Beslut om klubbens eventuella upplösning skall för att äga giltighet fattas med minst ¾-dels majoritet av två på
varandra följande möten (årsmöte eller medlemsmöte).
Mom. 2
Fattas beslut om klubbens upplösning skall dess tillgångar tillfalla något inom sjöfarten ideellt eller välgörande
ändamål.

§ 16 Bildandet av Mörtnäs Båtklubb
Ursprunget till dessa stadgar är antagna vid klubbens möten den 6 oktober 1966 och den 8 mars 1967.

OOOOOOOOOOOO

KLUBBKAMRAT!
Tänk på att Du för Din båt med ansvar och som god kamrat och efter bästa förmåga bistår den, som på sjön är i
behov av hjälp.
Har Du anledning till anmärkning mot någon klubbmedlem eller styrelsen, sprid ej missnöjet bland
medlemmarna utan framställ anmärkningen omedelbart till styrelsen.
Härigenom kunna missförstånd och missämja undvikas. Håll Din klubb högt och för alltid till sjöss klubbens
standert.

()

