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§ 1  Klubbens namn och säte  

  

Klubbens namn är Gålöbasens båtklubb (GBBK), nedan angiven som ”klubben”. Klubbens 

verksamhet bedrivs inom Gålöbasens norra hamn i Haninge kommun, där styrelsen också 

har sitt säte.  

 

Klubbens organisationsnummer är 802470-8714. 

 

 

§ 2   Klubbens ändamål och inriktning  

  

GBBK är en ideell allmännyttig förening med fokus på båtliv och idrottslig verksamhet. 

Verksamheten i klubben ska i huvudsak baseras på frivilliga insatser.  

 

Klubbens ändamål är att skapa gynnsamma förutsättningar för medlemmar och deras 

familjer att ägna sig åt båtsport i syfte att ge praktisk och teoretisk förkovran i navigation, 

manöver och sjömanskap, bland annat till gagn för yrkesrollen i Försvarsmakten och 

därmed främja Sveriges försvar.  

 

Klubben ska även verka för att personal som är på utlandsuppdrag kan bedriva fortsatt 

båtliv genom att klubben tillser de bortavarandes båtar och intressen. Klubben ska verka 

för ett gott kamratskap och aktivt bidra till medlemmarnas trivsel och sammanhållning 

samt vårda de marina traditionerna. Detta uppnås genom att bland annat skapa 

förutsättningar för förtöjning av båtar under sommar- och vintertid samt för 

vinteruppställning av båtar på land inom av Gålöbasens Båtklubbs förhyrda område.  

 

§ 3  Medlemskap  

  

Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa klubbens stadgar, 

ordningsregler och i laga ordning fattade beslut, görs skriftligen till klubbens styrelse.  

 

Sökanden och medlem godkänner att klubben får behandla personuppgifter i syfte att 

bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med klubbens, vid varje tidpunkt, gällande 

stadgar och i enlighet med övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats 

av klubben. 

 

Medlemskap kan erhållas av svensk medborgare som samtidigt ansöker om båtplats, och 

kan innehas av den som ansluter sig till klubbens ändamål och inriktning, samt uppfyller 

något av följande kriterier: 

 

Den blivande medlemmen har: 

• En anställning vid, eller hemvärnsavtal, med Försvarsmakten, eller har tidigare haft 

ett sådant förhållande som avslutats genom ålderspension, eller, 

• En anställning vid försvarsmyndigheter, eller,  

• Ett medlemskap i en försvarsanknuten organisation med marin inriktning. 

 

Beslut om medlemskap ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
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Den som ansöker om båtplats för fritidsbåt eller fritidsmotorskepp, ska ha en båt som till 

storlek är hanterbar med klubbens anordningar. En båtplats kan antingen vara hamnplats i 

vattnet eller uppläggningsplats på land. 

 

Vid delat båtägarskap ska endast en av delägarna erhålla och registreras per båtplats.   

 

Ett beviljat medlemskapet är personligt och gäller tills vidare, förutsatt att medlem 

uppfyller sina skyldigheter gentemot klubben. 

 

Medlem är skyldig att informera klubbens styrelse när kriterierna för medlemskap inte 

längre uppfylls. Styrelsen får då besluta om medlemskapet ändå kan fortsätta eller inte. 

Sådant beslut ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 

 

Medlem som gjort utomordentliga ideella insatser för klubben kan av årsmöte utses till 

hedersmedlem. 

 

Medlem som önskar utträda ur klubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

Medlemskap kan inte ärvas. 

 

Medlem som utträder ur klubben ska finnas registrad tills alla skulder är reglerade, 

tillhörigheter har lämnat området och nyckel återlämnats.  

 

 

§ 4 Tillfälligt medlemskap  

  

Klubben kan i mån av plats erbjuda tillfällig hamnplats eller uppläggningsplats på land för 

tillfällig medlem, förutsatt att det är förenligt med gällande tillträdesbestämmelser för 

Gålöbasen.  

Tillfällig medlem har samma skyldigheter som föreskrivs för medlem. Tillfällig medlem 

som inte fullgör sina skyldigheter, kan avvisas genom styrelsens beslut 

 

 

§ 5  Medlems rättigheter och skyldigheter  

  

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens 

verksamhet. Medlem har rätt till information om klubbens angelägenheter.  

 

Medlem, medlems besättning och gästliggare har skyldighet att följa dessa stadgar samt de 

Ordnings- och SäkerhetsFöreskrifter, OSF som styrelsen fastställer. Inom klubben gäller 

stadgar som högsta styrande dokument, därefter OSF. I händelse av motsägelsefull text 

mellan stadgar och OSF, så gäller stadgar först.   

 

Medlem med båt förtöjd eller upplagd på land inom klubbens förhyrda område är skyldig 

att hålla sin båt ansvarsförsäkrad. Båtägaren ansvarar för att det egna försäkringsbolagets 

villkor är uppfyllda. 
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Medlem med båt förtöjd eller upplagd på land inom klubbens område har arbetsplikt och är 

därmed skyldig delta i klubbens arbetsdagar.   

 

Medlem ska ta ansvar för och utföra tilldelade befogenheter, mandat, uppgifter, 

ansvarsområden som styrelsen fördelar till respektive medlem och båtplatsinnehavare. 

 

Medlem är skyldig att anmäla aktuella matrikeluppgifter till klubbens styrelse.  

 

Medlem som inte följer klubbens ordnings och säkerhetsföreskrifter, eller genom olämpligt 

uppförande eller på annat sätt skadar klubbens ändamål, intressen, anseende eller 

verksamhet, eller som inte har erlagt av klubben beslutad avgift inom föreskriven tid, eller 

som på annat sätt häftar i skuld till klubben, ska erinras om detta genom styrelsens försorg 

och kan vid upprepade förseelser uteslutas. Beslut om uteslutning i dessa fall kan, på 

styrelsens förslag, fattas av ordinarie eller extra klubbmöte. För sådant besluts giltighet 

fordras minst två tredjedels majoritet.  

 

Till klubbmöte som ska avgöra uteslutning, ska av kallelsen framgå att ett 

uteslutningsärende ska behandlas. Till medlem, som av styrelsen föreslagits till uteslutning, 

ska även lämnas skriftlig motivering.  

 

Medlem som uteslutits av klubbmöte, kan inom tre veckor överklaga beslutet hos Saltsjön- 

Mälarens båtförbund. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del ska frågan tas 

upp till förnyad prövning på klubbmöte. 

 

 § 6  Beslutande och verkställande organ  

  

Högsta beslutande organ inom klubben är klubbmötet. Klubbmöte är ordinarie klubbmöte 

och – vid behov – extra klubbmöte.  

  

Klubben ska årligen hålla två ordinarie klubbmöten, ett under våren (årsmöte) och ett under 

hösten (höstmöte). Vid behov hålls extra klubbmöte.  

  

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, är i ärenden som inte 

uttryckligen förbehållits klubbmöte, klubbens högsta beslutande organ mellan klubbmöten. 

Styrelsen är klubbens verkställande organ.  

 

Klubbens firma tecknas av två styrelseledamöter, var för sig.  

 

 

§ 7  Verksamhetsår  

  

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  
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§ 8  Avgifter för medlemmar och tillfälliga medlemmar  

  

Den som beviljas medlemskap ska betala en inträdesavgift till klubben. 

 

Avgifter till klubben fastställs av årsmötet efter styrelsens förslag och ska vara betalda 

senast angiven förfallodag. Förseningsavgift ska debiteras vid försenad inbetalning av 

klubben utfärdade fakturor.  

  

Den som beviljas tillfälligt medlemskap ska betala avgifter som fastställts av klubbmöte.  

 

Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i särskilda fall medge anstånd med 

betalningen.  

 

§ 9  Klubbmöten – tid, plats, kallelse, motioner  

  

Klubbmöten ska hållas i Stockholmsområdet på tid och plats som styrelsen närmare 

bestämmer och inom ramen för vad som i övrigt sägs i dessa stadgar.  

  

Kallelse ska ske genom publicering på klubbens hemsida (www.gbbk.se) samt med e-post 

till samtliga medlemmar och senast två veckor före klubbmöte.  

  

Om klubbmöte ska behandla förslag till stadgeändring, uteslutning av medlem eller 

klubbens upplösning ska detta framgå av kallelsen. Förslag till stadgeändring ska i 

förekommande fall bifogas kallelsen. Vid klubbmöten får beslut med ekonomiska 

konsekvenser fattas endast i ärende(n) som angivits i kallelsen.  

  

Medlem som till styrelsen senast den 1 mars, respektive den 1 september, skriftligen ingivit 

ärende med krav på behandling av ärendet vid årsmötet, respektive höstmötet, har rätt att få 

detta ärende behandlat vid aktuellt möte. Styrelsen har skyldighet att ange sådant ärende i 

kallelsen till årsmötet, respektive höstmötet.  

 

Protokoll från klubbmöten genomförda de senaste tre åren ska vara publicerade på 

klubbens hemsida.  

 

 

§ 10  Rösträtt och beslutsordning vid klubbmöten  

  

Rösträtt vid klubbmöten tillkommer endast närvarande medlem (inte tillfällig medlem) som 

betalt fastställda avgifter och som inte har skulder till klubben. Röstberättigad medlem äger 

en röst. Rösträtten är personlig, men kan med en skriftlig fullmakt utövas genom ett 

ombud. Ombud får företräda högst en medlem.  

  

Beslut fattas med enkel majoritet utom i ärenden för vilka annat föreskrivs i dessa stadgar. 

Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom i fråga om val, då 

utgången bestäms genom lottning. Frånvarande medlem har att finna sig i de närvarandes 

beslut.  

http://www.gbbk.se/
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§ 11  Årsmötet (vårmötet)  

  

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:  

  

1. Mötets öppnande.  

2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.  

3. Godkännande av föredragningslistan.  

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

5. Val av två justeringsmän för mötets protokoll.  

6. Fastställande av röstlängd.  

7. Styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och 

balansräkning för det gångna verksamhetsåret  

8. Revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret.  

9. Fastställande av resultat- och balansräkning.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

11. Beslut med anledning av klubbens överskott eller underskott enligt den fastställda 

resultat- och balansräkningen.  

12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år.  

13. Fastställande av avgifter för nästkommande år.  

14. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter för nästkommande år.  

15. Val av ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten, materielförvaltare, 

klubbmästare och övriga styrelseledamöter enligt § 14 (vartannat år).  

16. Val av en revisor (varje år).  

17. Val av en ledamot till valberedningen (varje år). En ledamot utses att vara 

sammankallande.  

18. I kallelsen angivna ärenden som tagits upp av styrelsen eller som av röstberättigad 

medlem ingivits till styrelsen senast den 1 mars.  

19. Övriga ärenden.  

20. Mötets avslutande.  
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§ 12  Höstmötet  

  

Vid höstmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:  

  

1. Mötets öppnande.  

2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.  

3. Godkännande av föredragningslistan.  

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

5. Val av två justeringsmän för mötets protokoll.  

6. Fastställande av röstlängd.  

7. Styrelsens orientering om klubbens verksamhet och ekonomi.  

8. Fastställande av riktlinjer för budgeten för nästkommande år.  

9. Förslag till verksamhetsplaner inkl sjösättning- och upptagningar  

för nästkommande år.  

10. Ärenden som inte kan anstå till årsmötet.  

11. I kallelsen angivna ärenden som tagits upp av styrelsen eller som av röstberättigad 

medlem ingivits till styrelsen senast den 1 september.  

12. Övriga ärenden.  

13. Mötets avslutande.  

  

  

§ 13  Extra klubbmöte  

  

Extra klubbmöte ska hållas när styrelsen finner skäl för detta.  

  

Extra klubbmöte ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor 

eller minst en tredjedel av samtliga röstberättigade medlemmar. Kallelse till sådant extra 

möte ska genom styrelsens försorg utfärdas inom två veckor från den dag då sådan begäran 

har inkommit till styrelsen.  

  

  

§ 14  Styrelsens sammansättning  

  

Styrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en 

hamnkapten, en materielförvaltare, en klubbmästare och en eller två ledamöter som 

tilldelas befattning/ansvar enligt styrelsen.  

  

Mandatperioden för alla ledamöter i styrelsen är två år. Varje år väljs minst tre ledamöter.  

  

Samtliga ledamöter i styrelsen ska vara medlemmar i klubben. Ledamöterna väljs av 

årsmötet. Avgår ledamot under mandatperioden kan ny ledamot väljas som fyllnadsval vid 

följande klubbmöte.  

  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse till styrelsens sammanträden 

ska även tillställas revisorerna. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter är 
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kallade och minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Vid styrelsesammanträde ska 

protokoll föras. Beslut om firmatecknare ska förklaras omedelbart justerat. 

  

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som har deltagit i beslutet och inte 

reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.  

 

 

§ 15  Styrelsens åligganden och inriktning för ekonomisk förvaltning  

  

Klubbens verksamhet leds av styrelsen. Det åligger styrelsen att: 

  

• verkställa av klubbmöten fattade beslut,  

• fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer och medlemmar 

samt tillsätta eventuella kommittéer och arbetsgrupper, 

• bereda ärenden till klubbmöten och arrangera dessa,  

• representera klubben,  

• förvalta klubbens egendom och medel, 

• besluta om firmatecknare, 

• besluta om antagning av nya medlemmar, 

• fastställa klubbens OSF och 

• föra ett medlemsregister med förteckning över medlemmarnas och eventuella 

gästliggares båtar och övriga för verksamheten behövliga uppgifter.  

• ansvara för en kölista avseende båtplatser. Medlem som söker ordinarie plats har 

företräde framför den som söker båtplats för en andra båt. 

• Publicera protokoll från klubbmöten och styrelsemöten snarast möjligt efter att 

protokollen är justerade. 

 

  

Styrelsen företräder klubben i dess egenskap av juridisk person (ideell allmännyttig 

förening) och handhar dess ekonomiska förvaltning.  

  

Klubbens ekonomiska förvaltning ska endast syfta till att uppnå klubbens ändamål och 

inriktning samt säkra dess fortbestånd. Förvaltningen får inte främja bestämda enskildas, 

andra föreningars eller gruppers ekonomiska intressen.  

  

 

§ 16  Arvoden och annan ekonomisk favör  

  

Årsmötet beslutar om arvode eller annan favör till styrelsens ledamöter.  

  

Arbete inom klubben i övrigt ska vara ideellt. Medlem har således inte rätt till ersättning, 

arvode eller annan ekonomisk favör för utfört arbete. Klubbmöte eller styrelsen kan dock i 

varje särskilt fall besluta om att sådan ersättning ska utgå för visst ändamål.   

  

Enskild medlem har inte rätt att för egen ekonomisk vinning utnyttja klubben, dess 

tillgångar eller verksamhet.  
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§ 17  Revision  

  

Styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper ska för varje verksamhetsår granskas av 

två revisorer som väljs av årsmötet. Mandatperioden för revisor är två år. Årligen väljs en 

revisor. Revisor behöver inte vara medlem i klubben och får inte vara medlem i dess 

styrelse.  

 

Styrelsen ska för varje räkenskapsår avge en årsredovisning bestående av 

Förvaltningsberättelse och bokslut innehållande resultat- och balansräkning. 

 

Senast fyra veckor före årsmötet ska styrelsen lämna sin förvaltningsberättelse, huvudbok, 

verifikat, styrelse-/andra mötesprotokoll och ev. övrig aktuell dokumentation för 

verksamheten till revisorerna. 

 

Dessa ska senast två veckor före årsmötet återlämna handlingarna och överlämna en 

skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna 

ska föredra revisionsberättelsen vid årsmötet och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

 

Revisor har rätt att närvara vid klubbmöte och styrelsesammanträde. 

 

 

§ 18  Valberedning  

  

Valberedningen ska bestå av två ledamöter. Dessa väljs av årsmötet. Mandatperioden för 

ledamot i valberedningen är två år. Årligen väljs en ledamot. Valberedningens ledamöter 

ska vara medlemmar i klubben. Valberedningens uppgift är att: 

  

• motta nomineringar från klubbens medlemmar  

• själv aktivt söka lämpliga kandidater  

• senast tre veckor före årsmötet (eller i förekommande fall annat klubbmöte) till 

styrelsen lämna skriftligt förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är 

föremål för val och till de övriga poster som eventuellt har blivit vakanta under 

verksamhetsåret  

• delge klubbmötet en förteckning över alla kandidater som eventuellt har nominerats 

utöver valberedningens förslag.  

 

   

§ 19  Stadgeändring  

  

Förslag till stadgeändring ska framgå av kallelse till klubbmöte som ska behandla sådant 

ärende. Beslut om ändring av stadgar ska fattas av två på varandra följande klubbmöten, 

varav minst ett ska vara årsmöte. Minst två månader ska förflyta mellan mötena. För beslut 

krävs två tredjedels majoritet av de närvarande, röstberättigade vid mötet. Vid andra 

godkännandet ska paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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§ 20  Klubbens upplösning  

  

Kallelse till klubbmöte som ska behandla ärende om klubbens eventuella upplösning 

eller sammanslagning med annan förening, ska skriftligen sändas till samtliga 

medlemmar genom styrelsens försorg. Beslut om klubbens upplösning eller 

sammanslagning med annan förening, ska fattas av två på varandra följande 

klubbmöten, varav minst ett ska vara årsmöte. Minst två månader ska förflyta mellan 

mötena. För beslut krävs tre fjärdedels majoritet av de närvarande, röstberättigade vid 

mötet.  

  

Om klubbmöte beslutar att klubben ska upplösas, ska mötet även fatta beslut om hur 

klubbens tillgångar och handlingar ska disponeras.  

  

§ 21  Skiljedomsklausul  

  

Tvist mellan å ena sidan klubben och å andra sidan styrelsen, styrelseledamot, 

likvidator eller medlem avgörs av svensk domstol.  

  

   _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa reviderade stadgar är beslutade vid första läsningen vid årsmötet den 

22 augusti 2020.  Den andra läsningen fastställde dessa vid höstmötet den 24 

oktober 2020. De ersätter tidigare gällande stadgar från höstmötet 2018.  

 

 

Klubben bildades 1972. 

 

Efter 1999 har klubben beslutat (andra läsningen) om ändringar vid höstmötet 

den 8 november 2003 (§ 15), årsmötet den 23 april 2005 (§ 14 och 17), 

årsmötet den 22 april 2006 (§ 2, 9, 11, 15 och 17), höstmötet den 10 

november 2007 (§ 1, 2, 3, 5, 6, 11 och 14), årsmötet den 16 april 2011 (§ 3), 

årsmötet den 28 april 2012 (§ 5), höstmötet den 10 november 2012 (§ 8) och 

höstmötet den 27 oktober 2018 (§ 17).  

 

Stadgeändringen (första läsningen) vid årsmötet den 13 april 2019 fullföljdes 

inte vid kommande höstmöte den 26 oktober 2019. Istället beslöt mötet att 

styrelsen skulle återkomma med ett nytt förslag till årsmötet 2020. 


