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§1

Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främ ja båtlivet.
Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§2
2.1

Medlemskap
Ansökan

Medlemskap kan erhållas av ägare/delägare av fastighet tillhörande Envikens samfällighetsförening inom Norrtälje kommun. Medlemskapet är således knutet till fastigheten
och endast ett med lemskap per fastighet är tillåtet.
Styrelsen äger även rätt att säsongsvis bevilja andra personer båtplats /säsongsmedlemskap. Krav att det finns ledig båtplats och personen i övrigt uppfyller kraven för medlemskap.
Medlemskap kan i samband med överlåtelse av fastighet överföras på den nye innehavaren, i annat fall upphör medlemskapet och rätten till båtplats automatiskt vid överlåtelse
av fastigheten. Vid byte till annan fastighet inom föreningen kan medlemskapet i klubben
kvarstå och överföras till den nya fastigheten.
Meddelande om överlåtelse av fastighet eller byte till annan fastighet inom föreningen
skall skriftligen meddelas styrelsen i samband med överlåtelsen/bytet av fastighet.
Medlemskap berättigar i sig inte till båtplats, se vidare § 17.

2.2

Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken tillhandahåller ansökningsblankett och beslutar om antagning av ny medlem.

2.3

Medlemska tegorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
• aktiva medlemmar , (medlem med båtplats)
• passiva medlemmar , (medlem utan båtplats)
• familjemedlemskap , (i familjemedlemskap kan hela familjen som bor på samma
adress ingå, vuxna och barn registreras som medlemmar genom familjemedlemskap)

§3

Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning) delta i klubbens verksamhet
och föra klubbens vimpel.

§ 4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, hamnordning/ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem
med båt inom klubbens hamnområde skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för
att säkert kunna framföra sin båt. Båten skall vara minst ansvarsförsäkrad.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt och vakthålln ing, vilka kan kvittas
mot beslutad avgift.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter
är ersättningsskyldig.
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§5

Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen . Medlem
som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning
anses ha utträtt ur klubben.
Inträdesavgiften avskrivs med 20% per år och ev. restvärde återbetalas vid utträde ur
klubben.
Utträde innebär inte befrielse från skyldighet att betala ev. skulder till klubben.

§6

Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av fören ingsmöte uteslutas ur klubben om medlem:
motverkar klubbens syften , skadar klubbens intressen , inte fullgör de skyldigheter som är
stadgade eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom
eller utom klubben att dess anseende äventyras. För sådant beslut fordras minst 2/3
majoritet. Inga erlagda avgifter återbetalas.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.
Till fören ingsm ötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.
Medlem, som uteslutits av föreningsm öte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund inom tre veckor. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del skall frågan
tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§7

Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är:
• Årsmöte
• Extra föreningsmöte
• Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben
och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna
föreningsm öten

§8

Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 september - 31 augusti.

§9

Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan även ske efter beslut på
extra föreningsmöte.
Klubbens avgifter består av:
• 1 Inträdesavgift
• 2 Medlemsavgift
• 3 Bryggplatsavgift
• 4 Extra uttaxering
• 5 Arbetsdagsavgift
• 6 Vakthållningsavgift
• 7 Depositionsavgift för nyckel
• 8 Påminnelseavgift
Medlem utan båtplats erlägger ej avgift 3 och 6
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§ 10 Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betalningsdag får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.
Utebliven betalning kan innebära att medlem anses utträtt ur klubben.

§ 11 Underhålls- och förnyelsefond
Fonden är avsedd att säkerställa underhåll och förnyelse av klubbens hamnanläggningar.
Fondens storlek skall ej överstiga 60% av beräknat nyanskaffningsvärde, vilket beslutas
om på årsmöte. Till fonden skall årligen avsättas minst 4% på detta belopp.Upplupen
ränta på fondkontot påföres fonden. Fonden placeras på ett separat bankkonto som tecknas av styrelsen i sin helhet.

§ 12 Årsmöte, föreningsmöte

12.1 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall ske genom brev till medlemmarnas senast till klubben uppgivna
adress senast 14 dagar före mötet. I kallelsen skall anges tid och plats för möte t, dagordning, verksamhetsberättelse, yttrande över inkomna motioner, förslag till budget och
avgifter samt revisionsberättelse och valberedningens förslag.

12.2 Motioner
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmöte, skall senast den 1 augusti
skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring
till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.
0

12.3 Arsmöte
Årsmöte hålls årligen under oktober månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av protokolljusterare och rösträknare
• Fråga om mötet är behörigen utlyst
• Fastställande av dagordning
• Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Propositioner och motioner
• Fastsällande av arvoden, budget och avgifter för det nya verksamhetsåret
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av valberedning
12.4 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta
påkallat eller på skriftlig begäran av revisor eller minst 10 % av klubbens medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet .
Kallelse skall ske skriftligen på samma sätt som till årsmöte.
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§ 13 Rösträtt, beslut
Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på föreningsmöte. För familjemedlemskap gäller en röst per familjemedlemskap. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Alla ärenden avgörs med
enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom vid personval då någon fordrar sluten
röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds
av ordförande för mötet. Vid personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner
efter lottning.
Kommentar:

Familjemedlemskap innebär: ett medlemskap, en avgift och en röst
Person med säsongsmedlemsskap äger rätt att närvara vid årsmöte och
har då yttranderätt, men ej rösträtt

§ 14 Styrelse och förvaltning
14.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av fem ordinarie ledamöter: ordförande, kassör,
sekreterare och två hamnkaptener samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en
tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande, kassör och en (1) hamnkapten
väljs jämna år. Sekreterare och en (1) hamnkapten udda år.

14.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reservera
sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte
• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen eller till övriga funktionärer eller annan
person. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras
hos sekreteraren
• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa
• Representera klubben
• Förvalta klubbens egendom och medel
• Besluta om firmatecknare
• Besluta om antagning av ny medlem

§ 15 Revisorer
Klubben skall revideras av en medlemsrevisor vilken väljs på årsmötet för en tid av ett år.
En revisorsuppleant väljs samtidigt för en tid av ett år.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte
avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisorerna har rätt
att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.
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§ 16 Valberedning
Valberedningen bestående av 3 ordinarie ledamöter varav en samm anka llande , väljes av
årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är
föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta
• Motta nomineringar från klubbens medlemmar
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater
• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet

§ 17 Hamn och uppläggningsanläggningar
För förhållandena vid klubbens hamn- och uppläggningsanläggningar finns särskilt av
klubben utfärdad hamnordning och ordningsföreskrifter. Beslut om hamnordning och
ordningsföreskrifter ska fattas på årsmöte. Hamn och uppläggningsområde är avsedda till
sommar respektive vinterplats för klubbmedlemmarnas båtar. Rätt till båt eller uppläggningsplats begränsas av tillgängliga platser.
I mån av utrymme kan även annan än medlem erhålla plats mot erläggande av fastställd
avgift.
Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid uppdragning och sjösättning. Båtar och inventarier uppläggs på ägarens risk. Båt skall vara minst ansvarsförsäkrad.
Gällande hamnordning och ordningsföreskrifter skall följas.

§ 18 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten , varav ett skall vara årsmöte. Vid andra
godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ändring av§ 1, 2 och 18 kan endast ske efter godkännande av Envikens Samfa]lighetsförening.

§ 19 Anslutning riksorganisation
Klubben bör vara ansluten till riksorganisation (Svenska Båtunionen) genom regionalt
förbund (Roslagens Båtförbund). Beslut om in- och utträde ska fattas på årsmöte.

§ 20 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall
framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall
mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.
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Anläggningar, ordningsföreskrifter och regler
Godkända av årsmötet 2004, reviderade 2006
Allmänt
Det är medlems skyldighet att bidra till den allmänna trevnaden och ordningen och med spontana
insatser när behov finns. Alla som besöker klubben är skyldiga att rätta sig efter klubbens
ordningsföreskrifter samt anvisningar som lämnas av hamnfunktionär.
Medverka till den allmänna trevnaden. Skräpa inte ned vare sig ute eller i klubbhus eller andra
utrymmen samt plocka upp skräp och håll snyggt inom hamnornrådet. Klubben har ingen
sophämtning i hamnen. Alla tar själva med sig sina sopor, avfall, gamla batterier, spilloljor och
dylikt från hamnornrådet. Hjälp till att hålla snyggt i hamnen.
Fiske och fiskrensning hör inte hemma i en båthamn och är absolut förbjudet inom hela
klubbornrådet. Hundar skall alltid hållas kopplade.
Klubben har ombud för Svenska Sjö, Båtorganisationernas egen båtförsäkring och
besiktningsman för säkerhetsbesiktning av båtar.
Bevakning av hamnornrådet
Hamnornrådet är under båtsäsongen bevakat. Medlem som någon gång under året har eller har
haft tillgång till båtplats vid brygga eller på uppläggningsplats på land omfattas av bevakningen.
Säsongsmedlem räknas som medlem och har samma skyldigheter. Det är önskvärt att även
medlem utan båtplats deltar.
För att motverka stölder och åverkan uppmanas medlemmarna även att stöldsäkra båtar och
motorer så bra som möjligt, ta hem stöldbegärliga saker och var noga med att låsa grindar,
bommar, dörrar och hänglås. Sommartid är bommarna olåsta på uppläggningsområdet.
Medlem uppmanas att inte släppa in obehöriga.
Medlemskap
Medlemskap kan endast tilldelas ägare/delägare av fastighet tillhörande Envikens
samfällighetsförening i Norrtälje kommun. Även annan person kan säsongsvis tilldelas
båtplats/säsongsmedlemskapom ledig båtplats finns. Medlemskap berättigar i sig inte till
båtplats.
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt, på blankett som tillhandahålls av styrelsen. Finns
även som Pdf-fil.
Insänds till: Envikens Båtklubb, Föreningslådan 760 10 Bergshamra.
Medlemskategorier och avgifter:

1) Enskilt medlemskap, aktivt med båtplats
2) Enskilt medlemskap , passivt utan båtplats
3) Familjemedlemskap , aktivt eller passivt. Alla i familjen som bor på samma adress kan ingå.
De som registreras i klubben omfattas av klubbens olycksfallsförsäkring. En medlemsavgift och
en röst vid föreningsmöte gäller.
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4) Säsongsmedlemskap, gäller inte för medlem i Envikens samfållighetsförening. Gäller för
säsongen och utan garanti för nästa säsong. Säsongsmedlem har vid föreningsmöte närvaro och
yttranderätt men ingen rösträtt. I övrigt samma rättigheter och skyldigheter som för ordinarie
medlem. Säsongsmedlem betalar dubbel båtplatsavgift, medlemsavgiften ingår.
5) Avgifter och senaste betalningsdag fastställs på årsmöte eller extra föreningsmöte.
Hamnen
Farten inom hela hamnområdet ska nedbringas så att andra båtar inte orsakas skada eller andra
olägenheter. Högsta tillåtna fart i hamnen är 3 knop.
Hamnen har ca 190 båtplatser alla med bomförtöjning.
Strandremsan inom hamnområdet fär inte användas som förtöjningsplats
Gästbryggans inre sida är reserverad för på och avlastning samt båtservice. Tillåten liggtid är
högst 2 timmar. Yttre sidan rar disponeras av gästande båt till boende inom stugområdet. Tillåten
liggtid är högst två dygn. Gästande båt till medlem i klubben har även rätt att på medlemmens
ansvar förtöja på av hamnfunktionär anvisad plats.
Mastkran och tappkran för dricksvatten finns längst ut på gästbryggan .
Vindsurfing och vattenskidåkning är förbjudet inom hamnen. Dock fär vindsurfare starta från
gästbryggans yttre sida.
Bryggorna
Tillträde till bryggorna har medlem och dennes familj och personer i deras sällskap. Klubben har
inga medlemskort men man bör kunna identifiera sig med ex legitimation eller klubbnyckel.
Grindar till bryggorna och bommar ska hållas stängda och lås ta.
Alla båtar som ligger inom hamnområdet ska vara ansvarsförsäkrade
Trailerramp
Vid gästbryggan finns en ramp för sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar.
Transporttrailer
Båttrailer avsedd för båtar upp till 7 meter och högst 1500 kg finns vid vändplanen vid
Gryningsvägen (väg 25).
Medlem har rätt att använda trailern för sjösättning och upptagning av egen båt. Trailern skall
omgående efter användandet återställas. Tvätt och täckning av båten ska göras efteråt.
Mastkärra
För transport av master mellan mastkran och mastställningen. Finns vid maststället på
uppläggningsområdet.
Handtrailer/dragkärra
En liten handtrailer för jollar och en dragkärra (max 60 kg) för transport inom klubbområdet,
finns i nätförrådet.
Dragkärran fär inte användas för transport av nedsmutsande produkter som kan förorsaka skador
på nästa båtägares transport av tex. dynor, kapell mm. Skall efter användandet omgående
återställas.
Bensindriven länspump finns i nätförrådet.
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Elkraftuttag inom klubbområdet
Enfas eluttag, 230V 1OA, finns på klubbhusets sjösida, stolpbelysningarna samt i två elskåp på
uppläggningsområdet. Uttagen är avsedda för anslutning av handverktyg och laddning av
batterier. Alla eluttag är försedda med två-timmars timer samt jordfelsbrytare. Timem för uttaget
på klubbhuset finns inne i klubbhuset övriga vid respektive uttag. Återställning för
jordfelsbrytare finns i klubbhuset utom för eluttagen på uppläggningsplatsen.
Det är inte tillåtet att ansluta värmeelement eller andra energislukande apparater.
Dricksvatten
Vattnet är påslaget under båtsäsongen, som regel från den 1 maj till slutet av oktober. På
gästbryggan finns en tappkran med slang för påfyllning i båt och på uppläggningsområdet finns
två tappkranar. Användaren håller med egen kran-nyckel.
Klubbhuset
Klubbhuset, som vi har stor glädje av, är en förutsättning för en ordnad och säker vakthållning
och en naturlig lokal för föreningsmöten och andra klubbarrangemang. I närheten av klubbhuset
finns en toalett avsedd för nattvakterna.
K.lubbnyckel
Klubbnyckeln passar till klubbhuset , grindar, bommarnas hänglås, båttrailern och sommartid till
nätförrådet. Nyckel till toaletten finns i klubbhuset.
Klubbnyckel utlämnas av kassör eller hamnfunktionär mot erläggande av depositionsavgift.
Högst två nycklar per medlemskap.
Medlem som utträder ur klubben ska samtidigt återlämna samtliga nycklar, erlagd
depositionsavgift återlämnas samtidigt.
Båtplats vid brygga
Båtar får förtöjas endast på av harnnfunktionär tilldelad plats och enligt klubbens ordningsregler.
För båtar över ca 5 meter ska vid akterförtöjningen användas dämpande gummifjädrar eller
liknande. Rekommendationer i broschyren "Förtöjning av fritidsbåtar" bör följas. Broschyren
finns i klubbhuset.
Båtplats på land
Uppläggningsområdet till höger om Hamnvägen
Vintertid (1 september - 31 maj) är området avsett för uppläggning av medlemmars båtar.
Uppläggning kan ske på av harnnfunktionär i förväg anvisad plats. Båtarna ska vara märkta med
ägarens medlemsnummer synligt utifrån. Sjösättning av båt, ihopsamling och upplägg av
pallvirke samt städning av använd plats skall således vara avslutad senast den 31 maj. Vintertid
är bommarna låsta.
Sommartid (ljuni - 31 augusti) är området avsett för bilparkering och uppläggning av båtar.
Uppläggning av båt rar endast ske på av hamnfunktionär i förväg anvisad plats och betalning av
beslutad avgift. Sommartid är bommarna inte låsta. Rondering av området ingår i bevakningen.
Uppläggningsplatsen till höger om trailerrampen är endast avsedd för släpjollar.
Jollen ska vara fastlåst för att förhindra att den används för att komma förbi grindarna och märkt
med ägarens medlemsnurnmer synligt utifrån.
Båtplatsfördelning
Ansökan om båtplats ska ske skriftligt till styrelsen. Ansökningsblankett finns i klubbhuset.
Medlem som föregående säsong haft båtplats garanteras samma båtplats för båt av motsvarande
storlek, eller annan plats efter överenskommelse mellan hamnfunktionär och medlemmen.
Förutsatt att beslutade avgifter betalats i tid.
Fördelningen av båtplatser sker efter den 1 mars varje år.
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Båtplatser fördelas i turordning som motsvaras av ansökningsdag för båtplats. Passiv medlem
har dock förtur före ny medlem fram till 31 mars.
Lista över båtplatsfördelningen och kölista anslås senast den 15 april i klubbhuset.
Medlemmar som ansökt om båtplats men inte kunnat tilldelas någon ordinarie båtplats placeras i
en kölista, likaledes efter samma turordning. Kölista uppsätts vid listan för båtplatsfördelningen i
klubbhuset.
Om ordinarie båtplats inte går att ordna ska ansvarig för båtplatsfördelning försöka att "tillfälligt
låna ut" en redan tilldelad plats som inte används.
Ersättning gör parterna själva upp om. Den som lånar ut sin plats är garanterad att efteråt återfå
samma plats.
Endast en båtplats per medlem/fastighet är tillåtet.
Om utrymme i hamnen medger kan dock medlem efter ansökan få disponera ytterligare en (1)
plats. Den platsen fördelas efter den 1 april när behovet av ordinarie bryggplatser för säsongen är
tillgodosett. Sådan plats gäller endast säsongen ut och utan garanti för nästkommande säsong.
Båtplats får inte disponeras för annan båt än den som båtägaren skriftligt anmält.
Vid önskemål om annan båtplats eller vid byte av båt görs anmälan till hamnfunkt ionär. Båtplats
f'ar ej överlåtas, lånas eller hyras ut i andra hand av den medlem som tilldelats platsen.
Andrahandsupplåtelse är således normalt inte tillåtet. Hamnfunktionär kan efter ansökan tillåta
kortare andrahandsupplåtelse (några veckor).
Parkeringsplatser
Korttidsparkering, ca 30 minuter, är tillåten närmast bryggorna för i och urlastning av båten.
Dagsparkering är tillåten på övriga delen av hamnplanen. Parkera i första hand i övre delen av
hamnplanen nedanför skogskanten . OBS! blockera inte bryggorna, rampen eller stigen till 300bryggan
Dygnsparkering under sommartid (1 juni - 31 augusti) ska ske på uppläggningsområdet till
höger om Harnnvägen. Bommarna är då inte låsta och i rutinen för vakthållning ingår rondering
av området.
Enviken den 2 februari 2008
Styrelsen

