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STADGAR FÖR FAGERHOLMS BÅTKLUBB 
antagna den 28 maj 1981 med därefter av årsmötet beslutade ändringar och tillägg. 

 
1. Klubbens namn är Fagerholms båtklubb med hemort Ingarö, Värmdö kommun. 
2. Klubbens ändamål är att befrämja båtsporten, intresset för sjön och verka för ett gott sjömanskap. 

Klubben skall ha hand om förvaltningen och skötseln av befintliga bryggor i Fagerholmsviken samt 
genom styrelsen fördela och anvisa båtplatser och uppläggningsplatser. 

3. Medlemskap tillkommer den som innehar fastighet inom Fagerholms tomtområde. Denna rätt kan 
överlåtas på fastighetsägarens make, barn eller barns make, bosatt inom området. Endast en person 
från varje fastighet är dock berättigad till medlemskap o båtklubben. Anhållan om medlemskap sker 
skriftligen till styrelsen. Medlem har rätt till båtplats i mån av tillgång. 

4a. Avgifter fastställs av årsmötet. 
4b. Inträdesavgiften erläggs vid inträdet. Sista inbetalningsdag för inbetalning av övriga avgifter är den 

31 maj (beslut 13 maj 2001). 
4c.  Medlem förbinder sig att erlägga av klubben fastställda avgifter till bestridande av klubbens 

kostnader. 
4d. Medlem, som skall delta i av klubben organiserat arbete, skall varslas minst 10 dagar i förväg. Medlem 

skall delta i minst hälften av de arbetstillfällen till vilka han/hon kallas. Medlem som inte deltar i minst 
hälften av de arbetstillfällen till vilka han/hon kallats, kan åläggas att till klubben betala in ett belopp 
som motsvarar två årsavgifter (beslut 13 maj 2001). 

4e.  Medlem, som trots anmaning och utan giltiga skäl inte inom föreskriven tid erlägger fastställda 
avgifter, kan uteslutas ur föreningen och äger inte längre rätt till båtplats.  

4f. Har betalning av avgift inte skett en månad efter förfallodag, utgår av styrelsen fastställd 
straffavgift. Har betalning inte skett efter ytterligare en månad, utgår högre av styrelsen fastställd 
straffavgift. Har betalning inte skett vid årets slut förlorar vederbörande rätten till båtplats (beslut 
11 maj 1986). 

5. Medlem som inte nyttjar sin båtplats under två på varandra följande säsonger, skall lämna platsen till 
båtklubben för fördelning. Medlem, som avstått sin båtplats, äger företräde i kön när ny  båtplats 
önskas, under förutsättning att vederbörande kvarstår som medlem (beslut 15 maj 1988). 

6. Båtplatsinnehavare svarar själv för förtöjningsanordningar (pålar). 
7. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse på fyra personer (fr o m 1 januari 1992) och två 

suppleanter, valda för en tid av 2 år. Omval kan ske. 
8. För revision och granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses för en tid av 2 år 

två revisorer jämte suppleant. 
9. På ordinarie årsmöte, som hålls före maj månads utgång, skall framläggas styrelsens, kassörens samt 

revisorernas berättelser, beslutas om ansvarsfrihet, väljas funktionärer samt upptas eventuella övriga 
ärenden till behandling. Den som vill ha ärende behandlat av årsmötet skall senast den 15 april anmäla 
detta till styrelsen. 

10. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till varje medlem senast åtta dagar före mötet. 
11. Extra sammanträde hålls när styrelsen eller revisorerna så finner nödvändigt eller då minst 10 procent 

av medlemmarna skriftligen anhåller därom. Kallelse sker liksom till årsmötet. 
12. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförandens röst avgör vid lika röstetal utom vid val då lotten 

avgör. 
13. Vid val och omröstning äger varje medlem en röst. 
14. Klubben tecknas, förutom av styrelsen, av två ledamöter i förening.  
15. Samtliga fakturor skall före utbetalning attesteras av ordföranden. 
16. För upplösning av klubben fordras två tredjedels majoritet vid två ordinarie klubbmöten i följd. Vid 

upplösning tillfaller klubbens tillgångar Fagerholms tomtägarförening. 
 
 
Ordförande: ………………………………………………  
 (Staffan Wennberg)  


