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STADGAR FÖR SKEPPARKLUBBEN I SÖDERTÄLJE 2006-03-16
§1

ÄNDAMÅL
Skepparklubben i Södertälje är en ideell förening som har till ändamål att bevara
bruks/fritidsfartyg, företrädesvis av kulturhistoriskt intresse.
Föreningen ska verka för att berika den maritima miljön i Södertälje genom att
bevara Ragnhildsborgs Varv och förvalta det kulturella arvet vad gäller sjömanskap,
skeppsbyggnadskonst och annan nautisk tradition.

§ 1.1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Föreningen eller enskild medlem har inte rätt att inom området bedriva någon form
av yrkesmässig försäljning eller annan kommersiell verksamhet.

§2

MEDLEMSKAP
Inom föreningen förekommer tre olika sorters medlemskap. Aktivt - passivt - och
hedersmedlemskap. Endast en typ av medlemskap kan innehas åt gången. Aktivt
medlemskap delas i sin tur in i provmedlemskap och ordinarie medlemskap.

§ 2.1

Aktiv medlem kan person bli, som är majoritetsägare till ett sådant fartyg som uppfyller kraven i föreningens ändamål. Om ingen majoritetsägare finns utan flera
ägare har lika stora ägarandelar, kan en av de ägare som har störst andel erhålla
aktivt medlemskap.
Fartyget skall uppfylla minst två av följande tre kriterier;
 Minst 12 m långt.
 Minst 4 m brett.
 Ha ett deplacement om lägst 18 ton.
Fartygets maximala skrov-längd får dessutom ej överstiga 25 m.
Ägare till sådant fartyg som inte uppfyller ovanstående krav, men där fartyget är
så unikt till sin konstruktion, modell, historia eller motsvarande att det ändå kan
sägas tillgodose föreningens ändamål, kan i undantagsfall beviljas medlemskap enl
§ 3.
Beslut om medlemskap enligt detta undantag skall tas på årsmöte och skall vid mötet
fattas med lägst 2/3 majoritet av de närvarande.
Högst en ägare per fartyg kan äga aktivt medlemskap.

§ 2.2

Juridisk person/företag medges ej medlemskap.
Undantag kan medges för förening som, utan vinstsyfte, underhåller och driver
ett fartyg i enlighet med Skepparklubbens ändamål. I sådant fall skall särskilt
avtal tecknas med den sökande föreningen. Av avtalet skall i detalj framgå hur
ansvarsförhållandena mellan Skepparklubben å ena sidan och den sökande
föreningen å andra sidan, regleras.
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ANSÖKAN
Ansökan om medlemskap och båtplats görs skriftligen. Till ansökan bifogas beskrivning av det fartyg som sökanden önskar lägga i föreningens hamn. Fotografi (-er),
uppgift om mått mm, intyg om fullständiga ägarförhållanden, uppvisande av giltig
ansvarsförsäkring ska också bifogas. Om fartyget är under ombyggnad ska en tidsplan och en beskrivning hur fartyget ska komma att se ut också inlämnas till styrelsen.

§ 3.1

Innan ansökan behandlas ska fartyget besiktigas av styrelsen som avgör om fartyget är
i sådant skick att det uppfyller ovanstående krav.

§ 3.2

Ansökan prövas på nästkommande årsmöte eller klubbmöte som infaller tidigast sex
veckor efter att ansökan inkommit. Vid detta möte prövas om den sökande ska erhålla
provmedlemskap.

§ 3.3

Provmedlem kan erhålla ordinarie medlemskap tidigast på det ordinarie årsmöte som infaller tidigast ett år efter det möte då beslut om provmedlemskap fattades. En förutsättning
är dock att provmedlemmen under tiden mellan dessa båda möten uppfyller samtliga de
krav och förpliktelser som åvilar en aktiv medlem i föreningen, samt dessutom ha varit en
god kamrat.

§4

FÖRPLIKTELSER
Medlem ska rätta sig efter de regler och förordningar som gäller inom föreningen.
Aktiv medlem ska sköta sitt fartyg väl och om fartyget är under ombyggnad, se till att
denna sker enligt den i medlemsansökan ingivna tidsplanen och beskrivningen.
Aktiv medlem ska till föreningen betala av årsmötet fastställda avgifter och uppfylla av årsmötet fastlagd arbetsplikt. Dessa avgifter är inträdes-, medlems- och hamnavgift.
Styrelsen har även rätt att besluta om extra avgifter upp till ett visst maxbelopp per medlem
och år. Detta maxbelopp fastställs av årsmötet.
Medlem får ej hyra ut eller upplåta sin båtplats till annat fartyg.

§5

FÖRMÅNER
Aktiv medlem äger för sitt fartyg rätt till plats i föreningens hamn.
Han/hon äger även rätt att delta i av föreningen ordnade aktiviteter samt delta vid
klubbmöten och årsmöten.

§6

BYTE AV FARTYG
Medlem som säljer sitt fartyg har rätt att kvarstå som medlem i upp till två år
från försäljningsdatum. Under den tiden har medlemmen också kvar rätten till plats
i föreningens hamn. Om inget nytt fartyg förvärvas inom denna två-årsperiod utgår
dessa rättigheter.
Föreningen äger rätt att utnyttja platsen under tiden medlemmen inte äger
något fartyg.
Om medlemmen köper ett nytt fartyg, inom denna två-årsperiod, har medlemmen rätt att
återfå en plats i föreningens hamn samt rätt att kvarstå som medlem. En förutsättning för detta är också att
medlemmen under hela tiden till fullo fullgjort sin medlemsförpliktelser, samt att det nya fartyget uppfyller
föreningens krav. En ansökan ska därför inges enl § 3.
Ny inträdesavgift behöver ej erläggas.
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§ 6.1

Medlem som inte köper ett nytt fartyg inom två år förlorar rätten till aktivt medlemskap,
men har rätt att ansöka om passivt medlemskap. Vid sådant byte av medlemskap återbetalas
inga avgifter.

§7

MEDDELÄGARE
Meddelägare till fartyg, om denne har varit anmäld som meddelägare i minst två år, kan efter
att den ägare som är aktiv medlem i föreningen sålt sin andel, inom tre
månader skriftligen ansöka om provmedlemskap och kan då medges förtur till provmedlemskap och hamnplats. Denne meddelägare medges befrielse från inträdesavgift.
Förutsättning för detta är att den tidigare ägaren och ordinarie medlemmen dessförinnan
skriftligt till styrelsen avsagt sig rätten att kvarstå som ordinarie medlem.

§8

DÖDSFALL
Om aktiv medlem avlider kan sambo, som sedan minst två år är mantalsskriven på
samma adress som den avlidne eller den avlidnes make/maka/barn som ärver fartyget
helt eller delvis, inom ett år från dödsfallet, ansöka om provmedlemskap och ska då
ges förtur till medlemskap och hamnplats.
Ny inträdesavgift behöver ej erläggas.
Efter ett år från dödsfallsdatum förloras rätten till förtur och befrielse från inträdes
avgift.

§9

PASSIV MEDLEM
Passivt medlemskap kan endast erhållas av person som har varit ordinarie medlem
eller är delägare i fartyg för vilket en av de övriga delägarna är aktiv medlem eller
av person som visar stort intresse för föreningens bevarande.

§ 9.1

Passivt medlemskap sökes skriftligt och kan erhållas efter beslut av styrelsen.

§ 9.2

Passiv medlem äger rätt att delta i föreningens aktiviteter och få del av all den information
på samma sätt som aktiv medlem. Passiv medlem kallas till års- och klubbmöten och har
då yttranderätt men ej rösträtt.

§ 9.3

Passiv medlem ska betala av årsmötet fastställda avgifter.

§ 10

HEDERSMEDLEM
Person, som i betydande omfattning gagnat eller gagnar föreningen, kan på styrelsens förslag
inväljas som hedersmedlem. Beslut tas på årsmöte. I övrigt jämställs hedersmedlem med
passiv medlem och har samma förmåner.

§ 10.1

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

§ 10.2

Hedersmedlem som införskaffar fartyg måste skriftligt ansöka om aktivt medlemskap,
men är befriad från inträdesavgift, dock inga andra avgifter.
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UTTRÄDE
Ansökan om utträde ur föreningen för aktiv medlem ska inges skriftligen till styrelsen
senast tre månader innan utträdet ska ske.
Av ansökan ska tydligt framgå när utträdet ska ske och när fartyget lämnar sin hamnplats.
Medlemmen ska under uppsägningstiden uppfylla alla de för aktiva medlemmar fastställda
medlemsplikterna.
Styrelsen kan medge att utträde sker tidigare, dock tidigast det datum medlemmen önskar.

§ 11.1

Återbetalning av avgifter eller kompensation för utförd arbetsplikt medges ej.

§ 11.2

Vid utträde ska ägaren omgående se till att tillhörigheter i förråd etc bortforslas.
Om detta inte sker har styrelsen rätt att slänga sådana tillhörigheter, tidsgräns 3 månader
efter utträdet. Detta sker på medlemmens bekostnad.

§ 11.3

Om utträdet beror på försäljning av fartyget och fartyget inte flyttas, ska den nya
ägaren sända in intyg om ägarbytet till styrelsen. I det fallet kan utträdet ske tidigast
tre månader efter såväl anmälan om ägarbyte som ansökan om utträde inkommit.
Tidigare ägare/medlem ansvarar under denna tid för fartyget och förpliktelserna i
föreningen.

§ 12

UTESLUTNING
Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande
inom eller utom föreningen att dess anseende äventyras, motverkar dess ändamål.
skadar dess intresse eller inte fullgör de medlemsplikter som är stadgade, kan på
styrelsens förslag av årsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3
majoritet av de närvarande medlemmarna.
Beslut om uteslutning träder i kraft då årsmötet så beslutar, dock tidigast tre
månader efter årsmötet.

§ 12.1

Uteslutning ska, om möjligt, föregås av en skriftlig varning senast en månad innan det
årsmöte på vilket beslut om uteslutning kan tas. Av varningen ska framgå vad som krävs för
att medlemmen ska få kvarstå i föreningen.

§ 12.2

I kallelse till möte som skall behandla uteslutning skall tydligt framgå att frågan ska ställas,
vilken medlem det gäller och på vilka grunder uteslutningen skall behandlas. Medlemmen
skall ges möjlighet att föra sin talan på årsmötet men skall lämna lokalen så att övriga
deltagare ges möjlighet att först diskutera frågan ytterligare samt därefter rösta om
uteslutningen. Medlemmen har alltså, utan hinder av § 18, inte rösträtt vid punkter under
årsmötet som berör medlemmens uteslutning.

§ 12.3

Provmedlem som ej uppfyllt kraven för provmedlemskap kan på det årsmöte då
enligt stadgarna frågan om ordinarie medlemskap ska väckas, uteslutas ur föreningen
utan hinder av ovanstående i § 12.
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MÖTEN
I föreningen hålles fyra olika sorters möten: ordinarie årsmöte, extra årsmöte.
klubbmöte och styrelsemöte.

§ 13.1

Ordinarie årsmöte ska hållas så snart årsredovisningen är klar, om möjligt tredje
torsdagen i mars månad.

§ 13.2

Till extra årsmöte kan kallas efter skriftlig framställan därom av minst fem aktiva medlemmar eller om styrelsen finner det nödvändigt.

§ 13.3

Klubbmöten ska hållas i andra och fjärde kvartalet.

§ 13.4

Styrelsemöten hålls när styrelsen så bestämmer. Styrelsen äger rätt att bestämma hur
många möten som ska hållas samt hur kallelse till dessa ska ske.

§ 13.5

För beslut på styrelsemöten krävs att minst 3 ledamöter är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst.

§ 14

KALLELSE
Kallelse till års- och klubbmöte ska ske skriftligen senast fyra veckor i förväg genom
styrelsens försorg. Kallelsen ska sändas till medlemmens bostadsadress. Till kallelsen skall
alltid bifogas dagordning, och till ordinarie årsmöte skall alltid bifogas årsredovisning, förslag
till avgifter, budgetförslag och verksamhetsberättelse.

§ 15

DAGORDNING
- På årsmöte ska följande punkter behandlas:
- Mötets öppnande
- Fastställande av dagordning
- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Val av två justeringsmän tillika rösträknare
- Fråga om mötet är behörigen sammankallat
- Justering av röstlängden
- Föredragning av verksamhetsberättelsen
- Föredragning av bokslut
- Föredragning av revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
- Val av styrelsemedlemmar. Mandattid två år
- Val av revisor
- Val av revisorsuppleant
- Val av valberedning
- Fastställande av styrelsens arvoden
- Fastställande av budget och avgifter
- Fastställande av arbetsplikt
- Val av medlemmar
- Ärenden som styrelsen bordlagt till årsmötet
- Motion/er som av medlem stadgeenligt väckts
- Mötets avslutande
På extra årsmöte kan punkterna om verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse,
ansvarsfrihet, personval och fastställande av avgifter eventuellt utgå om inga förändringar
av styrelsen skall göras.
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MOTIONER
Motion/-er ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Styrelsen kan bearbeta motionen och ska skriftligen informera samtliga medlemmar
om motionens och eventuellt motförslags innehåll senast två veckor före årsmötet.
Detta kan ske genom anslag på föreningens anslagstavla i klubbhuset.

§ 17

STYRELSEN
Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar och fattar beslut som rör den fortlöpande
verksamheten.

§ 17.1

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Ordförande, kassör, sekreterare, hamnfogde och
slipbas vilka väljs på årsmötet.
Hamnfogde är tillika miljöansvarig.

§ 17.2

Styrelsen ska direkt efter årsmöte hålla konstituerande styrelsemöte.
Vid detta möte ska vice ordförande utses samt vilken/vilka personer som får teckna
föreningens firma.

§ 17.3

Ledamot i styrelsen väljs på två år. Mandatperiod för ordförande och kassör ska
sinsemellan vara förskjutna ett år.

§ 17.4

Styrelsen kan uppbära arvoden, vilka fastställs på årsmötet.

§ 18

RÖSTRÄTT
Vid års- och klubbmöten har aktiva medlemmar en röst vardera. Mötesordförande har
utslagsröst. För beslut fordras deltagarmajoritet om ej annat anges i stadgarna.

§ 19

FULLMAKT
Till års- och klubbmöten kan medlem som är förhindrad att själv närvara inge skriftlig
fullmakt. Av texten i fullmakten ska framgå vilken person fullmakten gäller för samt för
vilket möte den gäller. Endast en fullmakt får avges per medlem och möte.

§ 20

STADGEÄNDRING
För revidering av föreningens stadgar fordras beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Tiden emellan årsmötens ska
vara minst sex veckor. Vid båda årsmötena krävs för att fatta beslut om stadgeändring
att minst 2/3 majoritet av de närvarande bifaller ändringen.

§ 20.1

Nytt förslag till stadgar ska skickas ut senast tillsammans med kallelse till de årsmöten varpå
frågan om stadgeändring ska väckas.
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MILJÖ
Skepparklubben skall aktivt verka för att minimera skadlig inverkan på naturen och
närområdet runt Ragnhildsborg. För detta ändamål skall det alltid finnas en aktuell
miljöplan för skepparklubben.

§ 22

UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen ska tas av två på varandra följande årsmöten med
minst 6 veckor emellan och beslut ska, för att vara giltigt, fattas med minst 3/4 majoritet av
de närvarande aktiva medlemmarna vid respektive årsmöte.
§ 22.1

Om upplösning sker, ska föreningens tillgångar fonderas och användas för kostnader
i samband med avetablering av varvsområdet.
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